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سپنتا: 
افغانستان از هیچ 

هشداری در زمینه 
ادامه همکاری با هند 

هراس ندارد

مقام های حکومتی می گویند، توافقنامه 
با  عکس العمل  در  هند  با  استراتیژیک 
امضا  به  افغانستان  پاکستان در  عملکرد 

نرسیده است.
داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت 
مصاحبه ای  در  جمهور  رییس  ملی 
برای  که  است  گفته  آزادی  رادیو  به 
از  هند،  با  توافقنامه  این  ساختن  نهایی 
میان  گفتگوها  طرف  این  به  سال  پنج 
وی  گفته  به  و  داشته  ادامه  کشور  دو 
تحوالت  با  رابطه ای  هیچ  مساله  این 

اخیر در منطقه ندارد.
پاکستان  از  همچنان  سپنتا  آقای 
مراکز  بردن  بین  از  برای  تا  خواست 
آن  غیر  در  کند  اقدام  تروریستان 
از  این  از  پس  افغانستان  حکومت 
برضد  و  نمی گیرد  کار  تضرع  سیاست 
اقدام خواهد  این کشور  بر  متجاوز  هر 

کرد.
ادامه در صفحه 2

 همراه با سیمین بارکزی

عالقمندان می توانند دیدگاه های خود را در حد یک صفحه نوشته 
afghanistan_8am@yahoo.com :و به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند

روزشمار اعتصاب 

وضعیت سیمین بارکزی نگران کننده است
جمهور  رییس  که  وعده ای  از  و  یافت  ادامه  روز  هفتمین  برای  بارکزی  سیمین  غذایی  اعتصاب 
بارکزی  خانم  صحی  پرستاران  نیست.  خبری  نیز  بود  داده  او  خواست  به  رسیدگی  برای  کرزی 
او  صحی  وضعیت  و  نمی دهد  نیز  را  سیروم  تطبیق  اجازه  تاکنون  شنبه  شب  از  وی  می گویند 

است.  نگران کننده 
خانم بارکزی حال گفتگو با خبرنگاران را ندارد و تنها با جمالت کوتاهی از داکتران می خواست 

که مزاحم او نشوند و از تطبیق سیروم خودداری کنند. 
بر وضعیت صحی  نظارت  مامور  از سوی وزارت صحت عامه  داکترانی که  از  شنبه شماری  روز 
آورند  کنترول  تحت  را  او  سیروم وضعیت صحی  تطبیق  با  تا  بودند تالش کردند  بارکزی  خانم 

اما خانم بارکزی اجازه تطبیق سیروم را نداد. 
وضعیت ظاهری خانم بارکزی به مراتب بدتر از دو روز گذشته است. داکترانی که برای مراقبت 

از او موظف شده اند اصرار دارند که باید خانم بارکزی تحت مداوا قرار گیرد. 
به گفته این داکتران وضعیت صحی خانم بارکزی خوب نیست زیرا او پیش از این نیز از تکلیف 

معده رنج می برد و در صورت ادامه اعتصاب احتمال سوراخ شدن معده اش وجود دارد. 
در  شرکت  با  مجلس،  جلسات  تحریم  ماه  یک  از  پس  قانون  از  حمایت  ایتالف  حال  همین  در 

جلسه روز گذشته بر برآورده شدن خواست های خانم بارکزی تاکید کرد. 
»ایتالف  گفت:  می خواند،  را  ایتالف  این  اعالمیه  که  قندهار  والیت  نماینده  هاشمی  شکیال 
حمایت از قانون حمایت جدی خویش را از خانم سیمین بارکزی و مطالبات برحق ایشان اعالم 
می نماید و از دولت افغانستان، نهادهای حامی حقوق بشر و حقوق زن در سطح ملی و بین المللی 

می خواهد که رسالت شان را در قبال داعیه برحق خانم بارکزی زودتر به انجام برسانند. 
مسوول دفتر خانم بارکزی می  گوید با وجودی که رییس جمهور کرزی پیشنهاد پست های دیگری 

برای وی کرده اما او تنها می خواهد به حق اصلی اش که در اثر رای مردم به دست آورده برسد. 
خانم بارکزی تاکید دارد که نه برای اهداف رسیدن به کرسی و قدرت بلکه برای اعاده عدالت 
دست به اعتصاب غذایی زده است. خانم بارکزی یکی از 9 نماینده ای است که توسط کمیسیون 

شده اند.  انتخابات سلب صالحیت 

مرکزیاوران هالل 
جهت همکاری برای فروش تکت های یاوران هالل 

بصورت ثابت )دوکاندار( و سیار در مرکز والیات ذیل ضرورت دارد:

کابل: 0777715147، غزنی :0777715248، تخار:0700718805، 
جوزجان: 0797207315، کندز:0799334593، بغالن: 0705098771
بلخ :0783570068، کندهار:0795730163، فاریاب :0777715262

ننگرهار:0794492696، هرات :0777715263

ایتالف وارد پارلمان شد
تنش ها همچنان باقی است

ایتالف حمایت از قانون، یک بار دیگر خواهان عملی شدن فیصله های گذشته ی مجلس نمایندگان شدند که به 
موجب آن هرگونه تغییر در  ترکیب این مجلس غیرقانونی خوانده شده است. 

در بخشی از اعالمیه ی اعضای ایتالف حمایت از قانون که توسط شکیبا هاشمی خوانده شد گفته شده که 9 
عضو جدید مجلس نمایندگان که به وسیله ی حکومت به مجلس آورده شده، نمایندگان منتخب مردم افغانستان 

]در صفحه 2[

افغانستان 
رزمگاه طوالنی ترین 

جنگ امریکا
پرویز کاوه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موتلفینش  و  امریکا  جنگ  از  ده سال 
که  جنگی  شد.  سپری  افغانستان  در 
هراس افگنی  و  تروریزم  نابودی  برای 
ده  مرز  از  بود،  شده  آغاز  افغانستان  در 
رغم  بر  هنوز  اما  و  گذشت  سالگی اش 
نیروهای  خروج  برای  ضرب االجل ها 
در  جنگ  پایان  و  افغانستان  از  خارجی 
این کشور، افکار عمومی در غرب و در 
امید های  به  دل بستن  جای  به  افغانستان، 
این  از  که  نتایجی اند  نگران  تازه تر، 

جنگ ده ساله به بار خواهد آمد. 
تجارت  دوگانه ی  برج های  بر  حمله 
جنگ  این  سرنخ  نیویارک،  در  جهانی 
تنها  نه  نخ  این  هنوز  اما  و  شد  ده ساله 
برای  امریکایی ها  عطش  از  نتوانست 
بر  بلکه  بکاهد،  امریکا  بر  حمله  انتقام 
دست و پای امریکا چنان به شدت پیچید 
تا  است  این شده  امریکا  تالش  که حال 
از  برهاند.  جنگ  این  شر  از  را  خودش 
بسیاری جهات  از  این جنگ،  نیز  سویی 
باور  این  به  نیز  را  امریکایی ها  حتا 
افغانستان  جنگ  که  ساخت  نزدیک تر 
یک جنگ بی بها و یک هزینه ی بیهوده 

برای امریکا است. 
ادامه در صفحه 9
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دهه ی دوم 
و چالش های بی شمار 

جنگ در افغانستان  وارد دهه ی دوم  شده است، 10 
سال قبل در چنین روزهایی نیروهای امریکایی عملیاتی 
زیر نام »عملیات آزادسازی« علیه طالبان و القاعده آغاز 

نمودند. 
این جنگ هرچند با شکست زودهنگام طالبان همراه شد، 
اما اکنون به طوالنی ترین و پر هزینه ترین جنگ برای 
دفاع   وزارت  برآورد  براساس  است.  بدل شده  امریکا 
امریکا هزینه ی این جنگ به 323.2 میلیارد یورو رسیده 
سربازان،  شمول  به  جنگ  این  کشته شدگان  شمار  و 
مخالفان و افراد ملکی به 33877 تن تخمین زده شده 
است. با این همه هنوز دورنمای این جنگ برای امریکا و  

افغانستان به خوبی روشن نیست. 
به نظر می رسد که عوامل ذیل نقش اساسی در ناکامی 
و طوالنی تر شدن جنگ در افغانستان بوده است. یکی 
و سهل انگارانه  اغماض  با  همراه  نگاه  مهم،  عوامل  از 
نسبت به رهبران طالبان، و نقش و ارتباطات آی اس آی 
در سازمان دهی مجدد این گروه  می باشد.  ایاالت متحده 
امریکا تصور می کرد که با همسویی پاکستان از روند 
جاری و ناپدید شدن طالبان از عرصه سیاسیـ  نظامی 
این  کرد.  نخواهد  تهدید  را  افغانستان  خطری  دیگر 

بی توجهی سبب شد تا طالبان باردیگر تجدید قوا کند. 
ایالت متحده امریکا در سال 2003 جبهه ی جدیدی را در 
عراق نیز باز کرد و این جنگ نیز برای امریکا هزینه های 
سنگینی را به همراه داشت. تمرکز امریکا به عراق سبب 
شد تا افغانستان به فراموشی سپرده شود. این فراموشی 
نیز خالی بزرگ را به وجود آورد و بسترهای قوی را 

برای بازگشت طالبان فراهم کرد. 
سال 2006 آغاز روزهای جنگ، ترور و وحشت دوباره 
از سوی طالبان به شمار می رود. طالبان با راه  اندازی 
موجی از حمله ها بسیاری از ولسوالی ها را در معرض 

سقوط و یا تهدید جدی مواجه ساخت. 
جامعه ی جهانی در این مدت کمترین توجه را به نیروهای 
امنیتی افغانستان داشتند. پولیس افغانستان در آغاز سال 
2006 به جای حضور در نقش اصلی، که حفظ نظم عامه 
باشد،  به جنگ های جبهه ای سوق داده شد، و اردوی 
ملی نیز با کمیت 70 هزار نفری پاسخگوی تهدیدات و 
مداخله های بیرونی نبود. نبود امکانات مناسب و به روز 
سبب شد تا پولیس نتواند با اقتدار و قابلیت های بیشتر 

در مهار بحران ها ظاهر شود. 
از  درک  با  مخالفان  تا  شد  سبب  ضعف  این 
به مانور و توسعه  امنیتی  نیروهای  آسیب پذیری های 

حضور بیشتر خود بپردازند. 
عدم هماهنگی میان متحدین غربی حکومت افغانستان در 
شیوه مبارزه با تروریزم و برداشت متفاوت از تروریزم 
از عامل دیگر در ناکامی این جنگ بوده است. در حالی 
که امریکا درصدد رایزنی برای افزایش سربازان بیشتر 
و شدت حمالت  علیه طالبان بود برخی کشورهای دیگر 
با طالبان نشسته و عمال آتش بس  میز معامله  برسر 

پنهان را اجرا می کردند.
ایاالت متحده امریکا در یک دهه گذشته نتوانست شریک 
باشد.  داشته  افغانستان  در  همسو  و  مقتدر  نیرومند،  
حکومت آقای کرزی تا چند ماه اخیر عمال به سیاست 
خطاب  برادر  را  طالبان  و  می زد  دامن  امریکایی  ضد 
می کرد. تنش میان امریکا و حکومت افغانستان سبب 
شد تا جبهه ی جنگ علیه  تروریزم دچار گسست شود. 
هرچند اکنون امریکا و افغانستان به مسیری مشترک 
گام برمی  دارند اما فرصت های مهمی را از دست داده اند. 
حکومت افغانستان در ده سال گذشته اعتماد شهروندان 
در دستگاه  با چند دستگی  اکنون  و  داده  از دست  را 
رهبران  حمایت  عدم  و  فراوان  بی اعتمادی های  دولت، 
قومی و سیاسی، به یک مجموعه ضعیف و ناکارآمد 
بدل شده است. فقدان یک اداره سالم و کارآمد سبب 
شده تا جامعه جهانی و حکومت  افغانستان در عرصه 
حکومت داری، بازسازی، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، 
دفاع از حقوق شهروندان ناکام باشد. اکنون انتظار این 
است که با درس ها از یک دهه گذشته وارد دهه ی دوم 
شده و امید است که بتوانیم این دهه را با دست آوردهای 

بیشتر و بهتر مدیریت و رهبری  نماییم. 

زنگ اول


راکت  ده ها  امریکایی  هواپیماهای 
به  هدایت شونده  بمب های  و  کروز 
کابل  در  طالبان  استراتژیک  اهداف 
شلیک  افغانستان  شهرهای  دیگر  و 
کردند که در نتیجه آن، در طی چند 
نام  به  یورشی  در  طالبان  رژیم  هفته، 
کرد.  سقوط  آزادسازی«  »عملیات 
مردم  و  گریختند  طالبان  جنگجویان 
شدید  سرکوب  تحت  که  افغانستان 
و  شادی  به  داشتند،  قرار  رژیم  آن 

پایکوبی پرداختند.
هزینه  پنتاگون  امریکا،  دفاع  وزارت 

به باور آگاهان، آقای پانه تا با این گونه 
که  کرده  تایید  نحوی  به  اظهارات 
اداره استخبارات امریکا از هواپیماهای 

بدون سرنشین کار می گیرد.
وزیر دفاع امریکا همچنان از سربازان 
در  ایتالیایی  نظامیان  با  که  کشورش 
عملیات لیبیا نقش داشتند، سپاسگذاری 

طرف  این  به  متمادی  چندسال  از  که 
سد راه نظام سیاسی و اداری کشور قرار 
حقوقی  سالمت  اواخر  این  در  گرفته، 
نظام نیز به سالمت کمی و کیفی جرگه 
ولسی جرگه  تا  دارد  مستقیم  رابطه ی 
برعالوه ی وظایف قانون سازی، نظارت 
و نمایندگی و دادن رای اعتماد سالمت 
نیز  را  قضاییه  و  اجراییه  قوه ی  حقوقی 

تکمیل و تامین نماید.«
در  قانون  از  حمایت  ایتالف  اعضای 
آن  عضو  یک  توسط  که   اعالمیه ای 
یک  شد،  بیان  عمومی  نشست  در 
بر  مبنی  قبلی شان  موضع  بر  دیگر  بار 
غیرقانونی بودن تغییر در ترکیب مجلس 

نمایندگان تاکید کردند.
را  خود  حمایت  همچنین  ایتالف  این 
بارکزی  سیمین  غذایی  اعتصاب  از 
توسط  مجلس  برکنارشده ی  نماینده ی 
کمیسیون مستقل انتخابات، اعالم داشته 
و خواهان توجه نهادهای جامعه مدنی و 

مدافع حقوق بشری شدند.
بار  یک  قانون،  از  حمایت  ایتالف 
فیصله های  عملی شدن  خواهان  دیگر 
گذشته ی مجلس نمایندگان شدند که 
به موجب آن هرگونه تغییر در  ترکیب 
شده  خوانده  غیرقانونی  مجلس  این 

است. 
در بخشی از اعالمیه ی اعضای ایتالف 

دهمین  از  امریکا  متحده  ایاالت 
بر  امریکایی  نیروهای  حمله  سالگرد 
آورده  عمل  به  یادبود  طالبان  رژیم 
گرامی  را  جنگ  کشته شدگان  یاد  و 

داشت. 
امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  بارک 
یاد کسانی را که در جنگ ده ساله در 
افغانستان کشته شدند، گرامی داشت 
امروز، در  از  و گفت: »ده سال پیش 
واکنش به حمالت تروریستی یازدهم 
علیه  جنگ  به  ما  کشور  سپتامبر، 
در  طالبان  یعنی  حامیانش  و  القاعده 

افغانستان رفت.«
ده  ساله  امریکا، جنگ  رییس جمهور 
در افغانستان را »دهه فداکاری« نامید 
نفر  میلیون  نیم  از  »بیش  افزود:  و 
شجاعانه  ]امریکا[  مردان  و  زنان  از 
تا  پرداختند  خدمت  به  افغانستان  در 

کشورمان را امن نگه دارند.«
یاد  »ما  گفت:  همچنین  اوباما  بارک 
و  وطندوست  امریکایی   1800 تقریبا 
افغان  و  ایتالف  نیروهای  از  بسیاری 
را گرامی می داریم که برای امنیت و 
فداکاری  نهایت  ما،  مشترک  آزادی 

را در افغانستان انجام دادند.«
 ،2001 سال  اکتوبر  هفتم  روز 

لیون پانه تا وزیر دفاع امریکا، گفته است 
که سازمان استخباراتی این کشور، سیا، 
پس از این بیشتر از هواپیماهای بدون 
سرنشین برای هدف قرار دادن مواضع 

شورشیان استفاده خواهد کرد.
حمالت  نحوی  به  امریکا  حکومت 
از  که  را  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
کشور  آن  استخبارات  اداره  سوی 

حمایت می شود، تایید کرده است.
لیون پانه تا وزیر دفاع امریکا که پیش 
آن  استخبارات  اداره  رییس  این  از 
قطعه  یک  با  دیدار  در  بود،  کشور 
که  گفت  ایتالیا  در  امریکا  نظامی 
بدون  هواپیماهای  از  اداره سی آی ای 

سرنشین کار می گیرد.
گفت:  پایگاه  این  در  سخنانی  در  او 
سی آی ای  از  آمدن  از  من  باور  »به 
که  بگویم  می خواهم  پنتاگون  به 
قرار  اختیار سی آی ای  سالح هایی در 
هواپیماهای  آنها،  میان  در  که  دارد 
بدون سرنشین هم انتخاب بدی نیستند.«

روز  قانون  از  حمایت  ایتالف  هرچند 
ماهه  ونیم  یک  تحریم  به  گذشته 
ترکیب مجلس  تغییر در  دلیل  به  خود 
نشست  وارد  و  داد  پایان  نمایندگان 
عمومی این مجلس شد، ولی تنش های 
ناشی از جنجال های انتخاباتی همچنان 

باقی است.
ایتالف حمایت از قانون که شمارشان 
روز  می رسید  تن  یک صد  از  بیش  به 
رییسان  از  شماری  با  همراه  گذشته 
شوراهای والیتی وارد جلسه ی عمومی 

این مجلس شدند.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
شرکت  از  استقبال  ضمن   نمایندگان 
در  قانون  از  حمایت  ایتالف  اعضای 
سالمت  که  گفت  عمومی  نشست 
وضعیت  در  افغانستان  نظام  حقوقی 
و  دارد  قرار  پرسش  زیر  کنونی 
نمایندگان مجلس باید به وظیفه های شان 
و  نظارت  قانون گذاری،  در بخش های 

نمایندگی از مردم رسیدگی کنند.
 به گفته ی رییس مجلس نمایندگان با 
حضور اعضای ایتالف حمایت از قانون 
سالمتی مجلس که از چندی به این سو 
و  شده  تقویت  بود،  مواجه  چالش  با 
از  کشور  نجات  منتظر  افغانستان  مردم 

وضعیت بحرانی هستند.
چالش هایی  بر  »مزید  گفت:  ابراهیمی 

اوباما جنگ افغانستان را دهه فداکاری خواند

سیا از هواپیماهای بدون سرنشین علیه شورشیان کار می گیرند

ایتالف وارد پارلمان شد
تنش ها همچنان باقی است

ادامه از صفحه 1

جنگ ده ساله را حدود 323.2 میلیارد 
عالوه  است.  کرده  برآورد  یورو 
براون  دانشگاه  پژوهشگران  این،  بر 
به  را  جنگ  این  کشته شدگان  شمار 
افغان،  و  خارجی  نیروهای  شمول 
افراد،  افراد ملکی، شورشیان و دیگر 
حداقل 33877 تن تخمین زده اند. بر 
اساس اطالعات پنتاگون، از این شمار 
1788 تن از نیروهای امریکایی کشته 

و 14342 تن زخمی شده اند.
امریکایی در  در همین حال، مقامات 
این  به  سیاسی  راه  از  تا  هستند  تالش 

کرده است.
هواپیمای  یک  نزدیک  در  که  او 
ایستاده  هاواک  نوع  از  بدون سرنشین 
لیبیا  در  هواپیماها  این  نقش  از  بود، 
حمایت کرد و گفت که با تکنالوژی 
سابقش  مقام  از  هواپیماها  گونه  این 

آشنایی دارد.
خبر  حاال  تا  امریکایی،  سربازان 
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین 
را در لیبیا و افغانستان رد نکرده اند، اما 
مقامات ایاالت متحده این خبر را که 
هواپیماها  این  از  یمن  و  پاکستان  در 
خیلی  صورت  به  می شوند،  استفاده 

روشن و واضح تایید نکرده اند.
این نخستین بار نیست که وزیر دفاع 
بدون  هواپیماهای  باره  در  امریکا 
از  پیش  می کند.  نظر  اظهار  سرنشین 
رییس  پانه تا  لیون  که  زمانی  هم  این 
اداره سی آی ای بود، گفت که استفاده 
از هواپیماهای بدون سرنشین یگانه راه 

اساسی کار خواهد بود.

شکیبا  توسط  که  قانون  از  حمایت 
 9 که  شده  گفته  شد  خوانده  هاشمی 
به  که  نمایندگان  مجلس  جدید  عضو 
آورده  مجلس  به  حکومت  وسیله ی 
شده، نمایندگان منتخب مردم افغانستان 

نیستند.
شکیبا هاشمی گفت: »ایتالف بر مواضع 
قبلی خویش همچنان ثابت قدم است و 
تاکید می نماید، ایتالف حمایت جدی 
خویش را از سیمین بارکزی و مطالبات 
بر حق وی اعالم می نماید، ایتالف یک 
بار دیگر بر غیرقانونی بودن فیصله اخیر 
کمسیون مستقل انتخابات تاکید می کند 
و 9 نفری را که اخیرا به طور غیرقانونی 
از طرف کمیسیون معرفی گردیده اند، 
رسمیت  به  ملت  نمایندگان  حیث  به 

نمی شناسد.«
از  کوچکی  گروه  این،  با  همزمان 
پارلمانی  مجمع  عضو  نمایندگان 
اصالح طلبان و 9 عضو تازه معرفی شده 
گفته های  به  اعتراض  در  مجلس،  به 
قانون،  از  حمایت  ایتالف  اعضای 

نشست روز گذشته را ترک کردند.
از   دیگر  برخی  و  رییس  حال،  این  با   
نمایندگان  حضور  بر  مجلس  اعضای 
تاکید کرده و گفتند  مردم در مجلس 
که تمام مشکل ها و چالش ها را باید در 

داخل مجلس حل کنند.

جنگ طوالنی خاتمه دهند.
سابق  فرمانده  کریستال،  مک  جنرال 
افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای 
آگاهی  به  جنگ  آغاز  سالگرد  در 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  اندک 
اشاره کرد و گفت: »ما به اندازه کافی 
نمی دانستیم و هنوز هم به اندازه کافی 
نمی دانیم.« او افزود که ایاالت متحده 
وحشت آوری  طور  »به  متحدانش  و 
معاصر  تاریخ  به  سهل انگارانه«  نگاه 

داشته اند.
اوباما در مراسم ده سالگی آغاز جنگ 
متحده  ایاالت  که  گفت  افغانستان 
»جنگ امروز را با مسوولیت و از یک 
او  اما  می دهد«،  پایان  قدرت  موضع 
»چالش های  که  داد  هشدار  همچنان 

بیشماری« هنوز باقی است.
خارجی  نیروی  هزار   140 حدود 
دارند.  حضور  افغانستان  در  اکنون 
سال  پایان  تا  نیروها  این  است  قرار 
اما  کنند.  ترک  را  افغانستان   2014
مورد  در  کارشناسان  برخی  هنوز 
تامین  در  داخلی  نیروهای  توانایی 
امنیت شک دارند و نگرانند که مبادا 
جنگ  ورطه  به  دیگر  بار  افغانستان 

داخلی بیفتد.

افغانستان از...
ادامه از صفحه 1

جمهور  رییس  ملی  امنیت  مشاور 
این  هشدارها،  »این  است:  گفته 
نمی ترساند،  را  ساله   5000 کشور 
اخیر  سال   32 در  خصوص  به  ما 
دیدیم.  را  فراوانی  مشقت های 
سال  جاده ای  کنار  بمب  پنج هزار 
افغانستان  به  تاکنون  امسال  و  گذشته 
زیادی  تعداد  روزانه  شده،  فرستاده 
آرزوی  می شوند.  فرستاده  انتحاریان 
مردم افغانستان این است که با کشور 
جمهوری اسالمی پاکستان همسایه و 
برادر ما در صلح، امنیت و همکاری 
جای  به  است  خوب  بکنیم.  زندگی 
همدیگر  با  باید  ما  رجزخوانی ها  این 
را  تروریزم  پناهگاه های  بنشینیم، 
نابود و منابع تمویل تروریزم را بسته 

کنیم.«
حالی  در  سپنتا  آقای  اظهارات  این 
تهمینه  تازگی  به  که  می گردد  ابراز 
خارجه  وزارت  سخنگوی  جنجوا 
افغانستان  که  داد  هشدار  پاکستان 
در  را  امتیازطلبی  سیاست  نباید 
برخورد  قضایا  با  باید  و  گیرد  پیش 

مسووالنه داشته باشد.
اما به دنبال امضای توافقنامه استراتژیک 
میان افغانستان و هند که در هفته گذشته 
یوسف  گرفت،  صورت  نو  دهلی  در 
پاکستان  صدراعظم  گیالنی  رضا 
دارند  افغانستان و هند حق  گفته است 
منحیث دو کشور مستقل ارتباطات شان 

را حفظ کنند.

ناتو درمبارزه 
علیه مواد مخدر 
کمک نمی کند 

خدمات  رییس  ایوانوف،  ویکتور 
قاچاق  کنترول  برای  روسیه  فدرال 
باوجود  است   گفته  مخدر،  مواد 
همکاری  مورد  در  ناتو  وعده های 
مخدر  مواد  با  مبارزه  بخش  در 
غیرمثمر  همکاری  این  درافغانستان، 
»رسما  است:  گفته  وی  است.  بوده 
این همکاری  وجود دارد اما درعمل 
می بینیم که  گفتار کشورهای ناتو از 

کردارشان بسیار فرق دارد.« 
ناتو  نیروهای  هرازگاهی  روسیه 
انتقاد  مورد  را  افغانستان  در  مستقر 
از  در  نیروها  این  که  داده  قرار 
دست  کوکنار  کشتزارهای  بین بردن 

به اقدام نمی زنند. ACKU
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س آتش و  دود  وراي  از 

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
1076روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری 
را با خود داریم که ایورش را در مقابل چشمانش 
است  داده  دست  از  میان گروهی  جنگ های  در 
کنار  در  »من  بیان می کند:  را چنین  او آن حادثه 
می کردیم،  زندگی  یکجا  او  برادر  و  شوهرم 
اما  بود،  یافته  پایان  ما  نظر  به  سیاه بختی  روزهای 
ما  ما را غمگین و زندگی  از حوادثی که  بی خبر 
روز  به  روز  شرایط  زیرا  می سازد،  دگرگون  را 
کمونیستی  حکومت  تازه  و  می رفت  شده  بهتر 
سقوط نموده بود. نیروهای مجاهدین تمام کشور 
بودند و مردم می گفتند که دیگر ترس  را گرفته 
نداشته باشیم همه چیز تمام شده و کسی نیست که 
در مقابل افغانستان ایستادگی نماید؛ زیرا مردم این 
کشور متحد هستند و بزرگترین ابرقدرت جهان را 
با دستان خالی شکست داده اند. هنوز مردم نفس 
راحت نکشیده بودند و خسته از جنگ بودند که 
ناگهان جنگ های میان   گروهی به خاطر تصاحب 
گذشت  با  شد.  آغاز  برتری طلبی  حس  و  قدرت 
می گرفت  روز شدت  به  روز  هم  روز جنگ  هر 
مردم  دامن گیر  گسترده  فقر  و  اقتصادی  محاصره 

مسووالن وزارت احیا و انکشاف دهات از مصرف 12 
در  عام المنفعه  پروژه های  تطبیق  خاطر  به  دالر  میلیون 

شش ماه اول سال روان خورشیدی خبر داده اند. 
به نقل از صبح بخیر افغانستان، جاراهلل منصوری وزیر 
احیا و انکشاف دهات دیروز گفته است که در جریان 
شش ماه اول سال 1390 خورشیدی حدود 200 پروژه 
مورد  و  تطبیق  هرات  ولسوالی والیت  در 15  عمرانی 

از  بیش  می گویند،  کابل  شهرداری  تنظیف  مسووالن 
دو صد هزار سگ ولگرد در شهر کابل وجود دارند. 

نثار احمد حبیبی غوری رییس تنظیف شهرداری کابل 
تاکنون،  سال  آغاز  از  گفته،  افغانستان  بخیر  صبح  به 
مسووالن این ریاست با همکاری وزارت صحت عامه 
بین  از  را  ولگرد  سگ  هزار  ده  به  نزدیک  توانسته اند 
هزار   190 از  بیش  موجودیت  با  مشکل  این  اما  ببرند 

سگ، هنوز پا برجاست. 
آقای غوری، یکی از عوامل افزایش سگ های ولگرد 

استفاده قرار گرفته  و در حال حاضر کار باالی هزار 
پروژه ی دیگر ادامه دارد. 

در  دالر  میلیون   12 تاکنون  می افزاید،  منصوری  آقای 
جریان شش ماه نخست سال جاری در این پروژه ها در 
والیت هرات به مصرف رسیده و قرار است در آینده 
نزدیک 7 میلیون دالر دیگر به خاطر تطبیق پروژه های 

عام المنفعه به این والیت اختصاص داده شود. 

را در ساحات مختلف شهر تکثر این حیوان و هجوم 
آنها از اطراف به مرکز عنوان کرد. 

می افزایند،  کابل  شهرداری  تنظیف  ریاست  مسووالن 
این اداره به تنهایی نمی تواند تمام سگ های ولگرد را 
از وزارت های  آنان  ببرد  بین  از  و  از شهر جمع آوری 
زمینه  این  در  تا  آبیاری خواستند  و  زراعت  و  صحت 

همکاری همه جانبه نمایند. 
موجودیت سگ های ولگرد که اکثر آنها دیوانه است 
ویژه  به  شهروندان  متوجه  را  جدی  خطر  و  نگرانی 

کودکان نموده است. 

تطبیق دوصد پروژه عام المنفعه در هرات

کابل، شهری با دوصد هزار سگ ولگرد

شده بود، چون زمینه کار و اشتغال به خاطر جنگ 
به روی  مواصالتی  راه های  و  بود  شده  کم  تقریبا 
از  سال  چهار  مدت  بود.  بسته  شهر  نقاط  بعضی 
جنگ می گذشت و مردم تمام دار و ندارشان را به 
قیمت ناچیز فروختند و یا هم در اثر درگیری ها به 
تاراج رفت و اکثر نقاط شهر خالی از سکنه شده 
بود جاده های شهر خالی از راکبین بود زیرا مرمی 

و راکت هر دقیقه اصابت می کرد. در یکی از روزها 
شوهر و ایورم در خانه بودند، ایورم که تازه 21 بهار 
خویش  جای  از  بود،  نموده  سپری  را  زندگی اش 
یا  نماز بخواند، در جریان همین دو  برخواست که 
نزدیکی  سه دقیقه صدای مهیب اصابت راکت در 
و  از دود  مملو  لرزید، فضا  و همه جا  ما شنیده شد 
خاک شده بود، شیشه ها همه شکستند. کمی بعد که 

خاک و دود تمام شد دیدیم که ایورم افتاده، وقتی 
به طرف او رفتیم دیدیم که به شدت زخمی شده و 
یک پارچه بزرگ راکت که در حویلی ما اصابت 
مجروح  شدیدا  را  او  االشه  قسمت  از  بود،  نموده 
با  و  گرفت  آغوش  در  را  او  شوهرم  بود.  ساخته 
عجله به دویدن شروع نمود. در آن زمان موتر هم 
بسیار کم بود، بعد از تالش زیاد موتر پیدا نمودیم و 
در جریانی که می خواستیم او را به شفاخانه صلیب 
سرخ کارته سه ببریم او جان را به جان آفرین تسلیم 
نمود و ما را با دنیایی از غم رها ساخت. زمانی که به 
شفاخانه رسیدیم، دیگر بسیار دیر شده بود زیرا او 
زنده نبود. جوان 21 ساله در مقابل چشمان همه ی 
ما جان داد و ما کاری برایش نتوانستیم. از آن روز 
سالیان درازی می گذرد، شوهرم اکثر اوقات که به 
و  می شود  عصبانی  می افتد،  روز  و  صحنه  آن  یاد 
باید  خاتمه  در  می باشد.  روانی  مشکل  دچار  فعال 
یادآوری نمایم، تا زمانی که متهمین به جنایت علیه 
مردم بر سر قدرت هستند این کشور آرام نمی شود، 
باید آنها به پای میز محاکمه کشانیده شوند تا جزای 
کار های شان را ببینند، ما از خداوند می خواهیم که 
صلح، آرامی و امنیت در کشور ما تامین شود، تا به 

کی جنگ و خونریزی؟«

جوانی که مارا با دنیایی از غم روبرو کرد
در یکی از روزها شوهر و ایورم در خانه بودند، ایورم که تازه 21 بهار 

زندگی اش را سپری نموده بود، از جای خویش برخواست که نماز بخواند، 
در جریان همین دو یا سه دقیقه صدای مهیب اصابت راکت در نزدیکی ما 
شنیده شد و همه جا لرزید، فضا مملو از دود و خاک شده بود، شیشه ها 

همه شکستند. کمی بعد که خاک و دود تمام شد دیدیم که ایورم افتاده، 
وقتی به طرف او رفتیم دیدیم که به شدت زخمی شده و یک پارچه بزرگ 

راکت که در حویلی ما اصابت نموده بود، از قسمت االشه او را شدیدا 
مجروح ساخته بود. شوهرم او را در آغوش گرفت و با عجله به دویدن 

شروع نمود.
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همکاران  و  امریکا  متحده  ایاالت  نظامیان  حمله ی  از 
ده سال  افغانستان  در  طالبان  مواضع  بر  بین المللی اش 
افغانستان  در  طالبان  مواضع  بر  نظامی  حمله ی  می گذرد. 
و  برود  بین  از  طالبان  حاکمیت  تحت  نظام  تا  شد  باعث 
افغانستان، نظام سیاسی  از  بین المللی  در چوکات حمایت 
جدیدی جایگزین گردد. هزینه ی همکاری های بین المللی 
اعالم شده  دالر  میلیارد  پنجاه و هفت  بر  بالغ  افغانستان  به 
بر 30000 کشته  بالغ  سیاست،  این  انسانی  تلفات  و  است 
اعالم  یک  بر  مبتنی  آمارها  این  البته  است.  شده  اعالم 
بین المللی  یا  و  داخلی  محاسباتی  موسسه  یک  رسمی 
سوی  از  که  است  تخمین هایی  اساس  بر  بلکه  نمی باشد، 

گزارش دهندگان منابع متفاوت، اعالم شده است.
افغانستان،  در  بین المللی  نظامیان  حضور  سالگی  ده  در 
و  دولت  که  است  گفته  کرزی  حامد  جمهور  رییس 
را  افغانستان  مردم  امنیت  نتوانسته اند  بین المللی  نیروهای 
تامین کنند. به نظر می رسد این یک اعتراف بسیار سنگین 
برای رییس جمهور کشوری است که مدعی بود می تواند 
کند،  غلبه  ناامنی  بر  بین المللی،  همکاری های  سایه ی  در 
با  مقابله  در  دهد؛  پایان  قانون شکنی  و  قانون گریزی  به 
مافیای مواد مخدر فایق آید و در مقام بلندترین شخصیت 
فساد  به  افغانستان  اداری  حقوق  نظام  در  صالحیت دار 

اداری پایان دهد.
بین المللی  نظامیان  حضور  سال  دهمین  در  کرزی  حامد 
این  امنیت در  تامین  برای  افغانستان  از دولت  در حمایت 
بزرگترین  از  یکی  را  افغانستان  در  امنیت  فقدان  کشور، 
جمهور  رییس  است.  خوانده  خود  دولت  کمبودهای 
برای  چالش  مهم ترین  را  امنیت  فقدان  حالی  در  کرزی 
دولت خود می خواند که در دو تا سه سال اخیر، عمده ترین 
بخشی از مفکوره و امکانات دولت خود را در چوکات 
تامین امنیت، متوجه مذاکره با طالبان کرده بود. اما حاصل 
به  بی اعتنایی  کنار  در  طالبان  که  بود  این  سیاست  این 
تبلیغاتی  ابزار  به عنوان یک  از آن  این سیاست حکومت، 

حامد کرزی در دهمین سال حضور 
نظامیان بین المللی در حمایت از دولت 
افغانستان برای تامین امنیت در این 
کشور، فقدان امنیت در افغانستان را 

یکی از بزرگترین کمبودهای دولت خود 
خوانده است. رییس جمهور کرزی در 
حالی فقدان امنیت را مهم ترین چالش 
برای دولت خود می خواند که در دو تا 
سه سال اخیر، عمده ترین بخشی از 

مفکوره و امکانات دولت خود را در چوکات 
تامین امنیت، متوجه مذاکره با طالبان 
کرده بود. اما حاصل این سیاست این 

بود که طالبان در کنار بی اعتنایی به این 
سیاست حکومت، از آن به عنوان یک ابزار 
تبلیغاتی روحیه بخش در درون تشکیالت 

خود استفاده کرده و با سازمان دهی 
عملیات های انتحاری تشدیدشده، 

هسته های مرکزی مربوط به دولت آقای 
کرزی را هدف گیرند.

باگذشت دقیقا یک دهه از آغاز مبارزه ی جامعه جهانی 
و  امنیت  تامین  برای  امریکا  متحده  ایاالت  رهبری  به 
آگاهان  از  برخی  افغانستان،  در  اقتصادی  انکشاف 
به  بین المللی  جامعه ی  و  افغانستان  دولت  که  می گویند 
اهدافی که پیش از آغاز این مبارزه تعیین کرده بودند، 

تاکنون به آن دست نیافته اند. 
افغانستان  مردم  و  جهانی  جامعه ی  برای  مبارزه  این 
میلیارد  صدها  تاکنون  و  داشته  درپی  سنگینی  هزینه ی 
دالر مصرف و هزاران انسان در این مسیر جان های خود 

را از دست داده اند.
رهبری  به  جهانی  جامعه ی   ،2001 اکتوبر  هفتم  روز 
ایاالت متحده امریکا عملیات نظامی شان را علیه گروه 
طالبان و شبکه ی تروریستی القاعده و همچنین به منظور 
انکشاف اقتصادی و دست یافتن مردم افغانستان به رفاه 
و آسایش، در این کشور آغاز کردند. اما آن طوری که 
و  داخلی  عالی رتبه  مقام های  و  کارشناسان  از  برخی 
اهداف  به  جهانی  جامعه  و  دولت  می گویند،  خارجی 

تعیین شده در سال 2001 دست نیافته اند.
داخله  امور  وزارت  پیشین  معاون  خالد  عبدالهادی 
دولت  مشترک  مبارزه ی  دهه  یک  طول  در  می گوید، 
از  برخی  حتا  کشور،  در  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان 
گفته ی  به  شد.  سپرده  فراموشی  به  تعیین شده  اهداف 
ایجاد  اقتصادی،  انکشاف  سرتاسری،  امنیت  تامین  او، 
و  زیربناها  بازسازی  همچنین  و  خوب  حکومتداری 
ساختن نهادها از جمله اهداف تعیین شده در سال 2001 
بود که با گذشت یک دهه دست آوردها در این زمینه ها 
می گوید:  خالد  آقای  می رسد.  نظر  به  کمرنگ  خیلی 
بر  مبنی  جهانی  جامعه ی  و  ناتو  امریکا،  که  »ادعاهایی 
مبارزه ی جدی علیه تروریزم و حکومت و ظرفیت سازی 

زندگی  برای  کشور  این  ساختن  آماده  و  افغانستان  در 
حتا  ادعاها  آن  نرسیدیم.  ما  آن  به  ]کرده اند[،  امروزی 
ظاهری  بعضی شان  و  شده  فراموش  کامال  بعضی شان 
به صورت  ادعاها هم  این  از  برخی  باالی  مانده و  باقی 

نیمه باالی شان کار شده است.«
جامعه  مبارزه ی  دهه  یک  که  است  معتقد  خالد  آقای 
از  خالی  افغانستان،  در  امریکا  رهبری  به  جهانی 
دست آورد هم نبوده و طی یک دهه اخیر روند آموزش 
شکل  ملی  نهادهای  یافته،  بهبود  کشور  در  پرورش  و 
گرفته و نیروهای امنیتی نیز در حال رشد قرار داشته اند. 
اما او تاکید دارد بدلیل این دولت »غرق در فساد شده« 
و توسط »شبکه های مافیایی در قبضه گرفته شده است«، 
آقای  افزایش گذاشت.  روبه  در کشور  ناامنی ها  بازهم 
خالد می گوید که ضعف دولت افغانستان باعث رسیدن 
به اهداف تعیین شده در سال 2001 شده است. او گفت: 
»دیده می شود که دولتی داریم که در فساد غرق است و 
توسط شبکه های مافیایی در قبضه شده است. ما می بینیم 
که دو باره طالبان و حلقات تروریستی شیوع کرده و در 
سرتاسر افغانستان عمل می کنند. ما اختالف ملی و قومی 

با  روحیه بخش در درون تشکیالت خود استفاده کرده و 
هسته های  تشدیدشده،  انتحاری  عملیات های  سازمان دهی 

مرکزی مربوط به دولت آقای کرزی را هدف گیرند.
مرکزی  هسته  هدف گیری  از  دست  آخرین  در  چنانچه 
برهان الدین  توانستند،  سنبله   29 به تاریخ  طالبان  دولت، 
صلح  عالی  شورای  رییس  و  پیشین  جمهور  رییس  ربانی 
افغانستان را هدف قرار داده و به قتل برسانند. هم چنین به 
دنبال این حمله، نیروهای امنیتی، طرحی را کشف کردند 
که قرار بوده است، شخص رییس جمهور را هدف قرار 

دهد. 
جمهور  رییس  وضعیتی،  چنین  در  که  است  بدیهی 
که  چیزی  اما  نکند.   اعتراف  امنیت  فقدان  به  نمی تواند 
جمهور  رییس  اعتراف  که  است  این  دارد  اهمیت  بسیار 
باید ابزاری برای متمرکز کردن بیشتر فشار افکار عامه بر 
شخص رییس جمهور و شرکایش در قدرت و همچنین 
قرار  امنیت  تامین  در  افغانستان  دولت  بین المللی  شرکای 
گیرد، نه اینکه باعث گردد تا این اعتراف به معنای عدم 
عرصه  این  در  وی  مسوولیت  اجرای  یا  و  وی  مسوولیت 

تلقی گردد.
جالب این که رییس جمهور کرزی اکنون بعد از بی توجهی 
دوامدار با تقاضای موجود در جامعه در خصوص مطالعه 
که  است  کرده  اعتراف  مصالحه،  راهکار  روی  بر  دقیق 
ربانی  برهان الدین  ترور  از  پس  طالبان  با  گفتگو  سیاست 

با مشکالتی جدی روبرو شده است.
و  رشوت  بردن  بین  از  و  فساد  با  مبارزه  درحالی که 
قانون گریزی به عنوان مصادیق فساد بار بار از سوی رییس 
کرزی  جمهور  رییس  گرفته،  قرار  توجه  مورد  جمهور 
بلندترین  در  حاکمیت  اعمال  سال  ده  از  بعد  و  اکنون 
مالی  فساد  با  مقابله  در  ناکامی  کشور،  اجرایی  عرصه 
خوانده  دولتش  ناکامی های  از  دیگر  یکی  را  گسترده 
است. اگرچه آقای کرزی و همکارانش کوشش می کنند 
تا مسوولیت ناکامی های دولت در عرصه ی مبارزه با فساد 
را به کمک کنندگان بین المللی نسبت دهند، اما احترام به 
حاکمیت ملی ایجاب می کند که این مسوولیت به دولت 

افغانستان و دولتمردان افغانستان نسبت داده شود.
از  برخی  گذشته  سال  ده  در  می شود،  گفته  اینکه  با 
دست آوردهای مهم برای جامعه نصیب شده است که از 
دموکراسی و حقوق بشر به عنوان مهم ترین دست آوردها 
در جامعه یاد می گردد، اما رفتار برخی از دولتمردان نشان 
می دهد که موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر نیز 

در جامعه چندان جایی برای خود پیدا نکرده اند.
در  رییس جمهور  تعبیر  به  نقادانه  نگاه  می رسد،  به نظر 
برداشت  عدم  نشان دهنده ی  خود  قدرت،  رهایی  مورد 
رییس جمهور  می باشد.  از دموکراسی در کشور  صحیح 
کرزی در این باره که آیا در سال 2014 میالدی از قدرت 
قصد  او  که  است  گفته  یا خیر،  کناره گیری خواهد کرد 
کناره گیری از قدرت دارد و درباره ی جانشینش اقداماتی 
یافتن  پایان  با  که  است  حالی  در  این  است.  داده  انجام 
کرزی،  آقای  ریاست جمهوری  دوم  دوره ی  از  پنج سال 
از  وی  تا  نمی ماند  باقی  وی  برای  قانونی  قدرت  دیگر 
از  جمهور  رییس  وقتی  همچنین  و  کند  کناره گیری  آن 
اقداماتی در باره ی جانشینش سخن می گوید، این شک و 
تردیدها را به میان می آورد که گویا رییس جمهور کرزی 
دستگاه  رهبری  راستای  در  باید  که  قدرتی  از  استفاده  با 
اجرایی و متمرکز بر خدمت به مردم به کار گرفته شود، به 
دنبال تیم سازی برای کنترول بر قدرت در آینده می باشد.

را که هیچ وقت به این پیمانه نبوده، این را در اوج شان 
می بینیم و ضمانت هایی برای آینده افغانستان نیست.«

همچنین نورالحق علومی، عضو پیشین مجلس نمایندگان 
می گوید که در طول ده سال گذشته چیزهایی که برای 
داده  وعده  افغانستان  در  امنیتی  و  اقتصادی  انکشاف 
گفت:  او  است.  نشده  عمل  وعده ها  این  به  بود،  شده 
با  بود  داده شده  وعده  که  را  ده سال چیزی  »در ظرف 
نظر  از  هم  بود،  موجود  اینجا  در  که  وسیعی  امکانات 
اقتصادی  و  بشری  کمک های  نظر  از  هم  اقتصادی، 
دست  بود  که  اهدافی  به  نتوانستیم  ما  این ها،  امثال  و 
نقطه  از  نه  یافتیم  اقتصادی دست  نظر  نطقه  از  نه  بیابیم. 
به  امنیتی.«  نظر  از نطقه  نه  یافتیم و  نظر اجتماعی دست 
گفته ی آقای علومی، دلیل اصلی دست نیافتن جامعه ی 
جهانی و دولت افغانستان به اهداف سال 2001 این است 
که توجه بیشتر روی مسایل نظامی متمرکز شده و دیگر 

بخش ها به فراموشی سپرده شد. 
آینده ی این مبارزه طوالنی

مبارزه ی جامعه جهانی به رهبری امریکا که طوالنی ترین 
می شود،  خوانده  امریکا  برای  شورشگری  علیه  جنگ 
خود  دهه ی  دومین  وارد  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
مشخص  هنوز  جنگ  این  پایان  حالی که  در  می شود. 
تا سال سه  بین المللی تصمیم دارند  نیروهای  اما  نیست، 
افغانستان  در  مسلحانه  مبارزه ی  از  دست  آینده  سال 

بردارند و این کشور را ترک کنند.
با طوالنی شدن جنگ علیه طالبان و القاعده در افغانستان، 
این کارشناسان می  افزایند در صورتی که دولت افغانستان 
ممکن  بزند،  گسترده  اصالحات  به  دست  این  از  پس 
است مبارزه با شورشگری در کشور با چالش های بیشتر 
مواجه نشود. عبدالهادی خالد در این مورد تاکید دارد 
از  بین المللی  نیروهای  تدریجی  خروج  با  همزمان  که 

با  مبارزه  آماده ی  را  باید خود  افغانستان  دولت  کشور، 
شورشیان بسازد. او گفت: »اول دولت باید خود را آماده 
قبولی  باالخره  و  وضعیت  افغانی ساختن  برای  بسازد 
این است که دولت خود  مستلزم  این  مسوولیت هایش. 
به مردم عرضه کند، عدالت را  را ملی بسازد، خدمات 
تامین کند و دولت از وجود مافیا، عناصر خایین و ضد 
ملی تفصیه شود. دوم جامعه جهانی دولتی را که چنین 
اراده کند که خود را اصالح می کند، باید کمک شود.«

در همین حال نورالحق علومی نیز گفت در صورتی که 
کنند  مبارزه  تروریزم  علیه  صادقانه  داخلی  نیروهای 
نیروهای  بدون  مبارزه  این  شوند،  بسیج  هم  مردم  و 
در  اصالحات  بر  او  است.  امکان پذیر  نیز  بین المللی 
حاکم  شایسته ساالری  باید  گفت  و  کرد  تاکید  دولت 

شود.
مبارزه  مسلحانه ای که در هفتم اکتوبر سال 2001 توسط 
افغانستان  در  القاعده  و  طالبان  علیه  بین المللی  نیروهای 
نیروهای  میالدی   2014 سال  تا  است  قرار  شد،  آغاز 
بین المللی از این مبارزه دست بکشند و ادامه این روند را 

به نیروهای داخلی واگذار کنند.

سال پنجم   شماره مسلسل 1255    یک شنبه 17 میزان 1390   

یک دهه مبارزه پرهزینه محمدهاشم قیام
اما با دست آورد کمتر

 ظفرشاه رویی

ده سال و ناتوانی
 در شناخت هدف

مبارزه ی جامعه جهانی به رهبری امریکا که طوالنی ترین 
جنگ علیه شورشگری برای امریکا خوانده می شود، اکنون به 
نظر می رسد که وارد دومین دهه ی خود می شود. در حالی که 

پایان این جنگ هنوز مشخص نیست، اما نیروهای بین المللی 
تصمیم دارند تا سال سه سال آینده دست از مبارزه ی 

مسلحانه در افغانستان بردارند و این کشور را ترک کنند.

ACKU
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هند،  به  کزری  جمهور  رییس  اخیر  سفر  در  تذکر: 
در  هند  و  افغانستان  بین  استراتژیک  موافقت نامه ی 
عرصه های مختلف به امضا رسید که متن ذیل جزییات آن 

موافقت نامه می باشد. 
جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری هند که بعد از این 

»طرفین« نامیده می شوند،
ریشه های  که  کشور  دو  میان  دوستانه  روابط  درک  با   -
تاریخی و فرهنگی داشته و از آزمون زمان موفق بدر آمده 

است؛
با تاکید بر اهمیت اساسی و ماندگار معاهده ی دوستی   -
 4 با  )مطابق  شمسی   1328 جدی   14 تاریخ  در  منعقده 
جنوری 1950میالدی( میان حکومت وقت هند و حکومت 

شاهی افغانستان و توافقات و اعالمیه های مشترک بعدی؛
- با اعتنا به خواست مشترک جهت تحکیم روابط تاریخی 

میان دو کشور به هدف حفظ منافع متقابل؛
در  همکاری شان  پربار  و  ارزشمند  سابقه ی  بر  تکیه  با   -
عرصه های مختلف از بدو تاسیس روابط دیپلوماتیک میان 

دو کشور؛
روابط دوجانبه،  این  توسعه ی جامع  این که  به  اعتقاد  با   -
صورت  به  را  منطقه  و  کشور  دو  هر  موفقیت  و  پیشرفت 

کامل ارتقا خواهد بخشید؛
- با درک توسعه ی ملموس روابط دوجانبه میان دو کشور 
با ستایش از کمک های صادقانه و سخاوتمندانه ای که  و 
جمهوری هند در این زمینه در ده سال گذشته به جمهوری 

اسالمی افغانستان نموده است؛ 
و  دوجانبه  روابط  در  درازمدت  تعهد  به  نیل  برای   -
چندوجهی و همچنین برای انکشاف فعاالنه در عرصه های 
سیاسی، انکشافی، اقتصادی، تجاری، علمی، تکنالوجیک، 

فرهنگی و سایر بخش ها در سال های پیش رو؛ 
صلح،  مشترک  آرمان های  از  پیروی شان  بر  تاکید  با   -
رعایت  خشونت،  عدم  قانون،  حاکمیت  دموکراسی، 

حقوق بشر و آزادی های اساسی؛
- با تاکید مجدد بر رعایت تعهدات دو کشور به موازین 
در  مندرج  اصول  و  اهداف  به شمول  بین المللی  قوانین  و 

منشور سازمان ملل متحد؛
که  را  استراتژیک  همکاری  تاسیس  سند،  این  موجب  به 

جزییات آن به قرار ذیل می باشد، اعالم می نمایند: 
اصول عمومی

را  دو کشور  میان  روابط چندوجهی  موافقت نامه،  این   .1
بر مبنای تفاهم و اعتماد بلندمدت متقابل میان طرفین، هم 
در حیطه دوجانبه و هم در عرصه ی بین المللی، به سطوح 

عالی تر ارتقا می دهد.
بر اصول حاکمیت،  میان طرفین  استراتژیک  2. همکاری 
برابری، تمامیت ارضی دول، عدم مداخله در امور داخلی 

یکدیگر، احترام و منافع متقابل  بنیان گذاشته شده است.
دولت  هیچ  علیه  طرفین،  میان  استراتژیک  همکاری   .3

دیگر و یا گروهی از دولت ها نیست. 
همکاری های سیاسی و امنیتی

نزدیک  همکاری های  در  تعامل  به  رابطه  در  طرفین   .1
سیاسی، و در این ارتباط، ایجاد میکانیزم برای مشورت های 
خارجی  روابط  و  سیاسی  عرصه های  در  دوجانبه  منظم 
وزرات های  را  سیاسی   مشورت های  می نمایند.   موافقت 
امور خارجه ی دو کشور رهبری کرده و حداقل سالی یک 

بار شامل مذاکرات در سطح سرا نمی گردد.
2. طرفین موافقت می نمایند تا در سازمان ملل متحد و سایر 
مجامع بین المللی، منطقه ای و چندجانبه با یکدیگر مشوره 
و همکاری کنند. این همکاری ها به هدف تاثیرگذاری بر 
دو کشور  منافع  راستای  در  مجامع  این  در  تصامیم  اتخاذ 
مجامع  و  متحد  ملل  سازمان  در  همکاری  بود.  خواهد 

چندجانبه موارد ذیل را شامل می گردد:
الف( ابتکارات مشترک در مورد مسایل کلیدی منطقه ای 

و بین المللی؛ 
امنیت  و گسترده شدن شورای  اصالحات  از  ب( حمایت 
در  هند  برای  دایم  کرسی  کسب  شمول  به  متحد،  ملل 

شورای امنیت.
استراتژیک  گفتگوهای  تا  می نمایند  موافقت  طرفین   -3
در  همکاری  برای  چارچوب  یک  ایجاد  منظور  به  را 
توسط  گفتگوها  این  اندازند.  راه  به  ملی  امنیت  عرصه 
شامل  و  می گردد  رهبری  دو کشور  ملی  امنیت  مشاوران 
تقویت  هدف  به  مساعی  تشریک  و  منظم  مشورت های 

صلح و امنیت منطقوی می شود.
تقویت  هدف  به  طرفین  بین  امنیتی  همکاری های   .4
تروریزم  علیه  مبارزه  در  جداگانه  و  مشترک  تالش های 

مخدر،  مواد  قاچاق  سازمان یافته،  جرایم  بین المللی، 
پول شویی و دیگر جرایم صورت می گیرد.

در  همکاری  به  موافق  متقابل،  تفاهم  اساس  بر  هند   .5
زمینه های آموزشی، تجهیزی و برنامه های ارتقای ظرفیت 

نیروهای ملی امنیت افغانستان می باشد.
همکاری های اقتصادی و تجارتی

بخش های  در  همکاری  توسعه ی  و  تقویت  به  طرفین   -1
و  بوده  متعهد  تکنالوجیک  و  علمی  اقتصادی،  تجارتی، 
همچنین با نگاه به تجارت و اقتصاد در حال گسترش، به 
بخش های  از  ارگان هایی که  سایر  میان  تقویت همکاری 

تجارتی و صنعتی نمایندگی می کنند، متعهد می باشند.
افغانستان و گسترش  پایدار  انکشاف  به منظور  2- طرفین 
تعهد  کشور،  دو  میان  اقتصادی  متقابل  وابستگی های 
همکاری های  به  بخشیدن  تنوع  و  تعمیق  در  تا  می نمایند 
خود در ساحاتی چون زراعت، انکشاف دهات، استخراج 
ارتباطات،  معلوماتی،  تکنالوجی  انرژی،  صنعت،  معادن، 
سایر  و  ـ  ملکی  هوانوردی  شمول  به  ـ  ترانسپورت 

عرصه هایی که ممکن است طرفین روی آن توافق داشته 
باشند، اقدام نمایند.

برای  را  موثری  گام های  تا  می نمایند  موافقت  طرفین   -3
ایجاد فضای مساعد جهت ارتقای تجارت و سرمایه گذاری 

ایجاد کنند. این گام ها می تواند شامل موارد ذیل باشد: 
الف( افزایش حمایت از سرمایه گذاری؛

طرزالعمل های  سایر  و  گمرگات  امور  ساده سازی  ب( 
و  غیرتعرفه ای،  موانع  رفع  در  تالش  افزایش  مربوطه، 

کاهش تدریجی موانع تعرفه ای؛
ج( همکاری در جهت ایجاد خدمات حمل و نقل هوایی 

به منظور تشویق روابط تجارتی؛
بهبود  و  مالی  و  بانکداری  عرصه های  در  همکاری  د( 

تسهیالت بیمه و قروض؛ 
بین المللی  نهاد های  در  هماهنگی  و  همکاری  افزایش  ه( 

تجارتی، اقتصادی و مالی.
میکانیزم های  بلندمدت،  چشم انداز  یک  در  طرفین   -4
و  تجارت  پایدار  توسعه ی  به  دستیابی  برای  را  موثری 
روابط اقتصادی دوجانبه ایجاد خواهند نمود تا تعامل میان 
مشخص  اقدامات  شود.  تامین  هندی  و  افغانی  نهادهای 

شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف( تشویق تماس های منطقوی / والیتی در دو کشور به 
منظور گسترش تجارت، اقتصاد و همکاری های فرهنگی؛

به  دو کشور  ذی ربط  نهادهای  به  تفویض صالحیت  ب( 
منظور تالش مشترک برای یافتن امکانات جهت نظم دهی 

به تجارت منطقوی در همکاری با دول ثالث؛
بین المللی  رقابت  توان  و  امتعه  کیفیت  بیشتر  ارتقای  ج( 
میان  همکاری  افزایش  وسیله  به  کشور  دو  کاالهای 
از  استفاده  و  استندردسازی  و  کیفیت  تضمین  موسسات 

تکنالوجی های معاصر؛ 
و  تجارت  اتاق های  میان  وسیع تر  همکارهای  تشویق  د( 

صنایع دو کشور.
5- طرفین با درک این که همکاری های اقتصادی منطقوی 
ملت  هر  آینده  اقتصادی  رفاه  تامین  در  حیاتی  امر  یک 
صورت  به  هم  تا  می نمایند  موافقت  می شود،  محسوب 
منظور  به  منطقوی  سازمان های  طریق  از  هم  و  دوجانبه 
یکدیگر  با  منطقوی  اقتصادی  همکاری های  ارتقای  

همیاری نمایند. همکاری های اقتصادی منطقوی باید:
تجارت،  محراق  مثابه  به  افغانستان  ظهور  به  الف( 
ترانسپورت و انتقال انرژی که وصل کننده آسیای مرکزی 
و  ترانسپورتی  نامحدود  و  آزاد  روابط  و  است  جنوبی  و 

ترانزیتی را میسر می سازد، منتج شود؛
ب ( بر انکشاف پروژه های زیربنایی منطقوی تمرکز نماید؛

ج ( تامین پیوند و ادغام اقتصاد افغانستان را با اقتصاد جنوب 
آسیا و اقتصاد جهانی از طریق گشایش بازار ها برای امتعه 
تولیدی افغانستان و هند، به توجه به منافع متقابل، تسهیل 

نماید؛
د(  همکاری های منطقوی را در چارچوب سازمان سارک 

که هردو کشور عضویت آن را دارند، تقویت ببخشد. 
آموزش و ظرفیت سازی

1- کشور هند به منظور تامین انکشاف درازمدت و پایدار 
افغانستان، و بر حسب کمک های سخاوتمندانه موجوده، 
خود را متعهد می داند تا کمک های خود را در انکشاف و 

ظرفیت سازی در افغانستان ادامه دهد.

انعکاس  با  و  سایر عرصه ها  بر عالوه  این کمک ها  الف( 
و  معادن  زراعتی،  ساحات  در  افغانستان،  اولویت های 

صحت متمرکز خواهد بود؛ 
ب( کشور هند همچنین خود را در توسعه بیشتر پروژه های 
ساحات  و  دورافتاده  ساحات  در  کوچک  انکشافی 

روستایی متعهد می داند.
میان  نهادین  روابط  تا  نمودند  موافقت  طرفین   -2  
میان  همکاری  تشویق  طریق  از  را  حکومت های شان 
هند  جانب  نمایند.  ایجاد  طرفین  ارگان های   / وزارت ها 
اقتصادی  و  سیاسی  اداری،  نهادی،  سیستم های  تجارب 
مطالعه  می تواند  افغانستان  که  مرجعی  مثابه  به  را  خویش 
کرده و از آن در روشنی نیاز ها و واقعیت های خویش بهره 

بگیرد، ارایه خواهد کرد. 
ساالنه  بورسیه های  برنامه  چارچوب  در  هند  جانب    -3
برمبنای  و  رفته  پیش  موفقانه  خیلی  که  افغانستان  برای 
افغانستان  از تحصیالت عالی در  استراتژی وسیع حمایت 
آموزشی  فرصت های  و  تعلیمات  گسترش  است،  استوار 
و   »ITEC« و   »ICCR« بورس های  طریق  از  را  هند  در 

برنامه های هزینه شده چندجانبه، تداوم خواهد بخشید.
هندوستان  افغانستان،  نیازمندی های  رفع  منظور  به  الف( 
در  تحصیلی  برنامه های  توسعه  جهت  را  ممکن  راه های 
موسسات تحصیالت عالی آن کشور دربخش های طبابت، 

انجنیری و اداره، جستجو خواهد نمود؛ 
مبادله ساالنه محصلین در  برنامه های  ب( طرفین همچنان 

مکاتب و پوهنتون ها را تشویق و تسهیل خواهند نمود. 
در  ظرفیت سازی  از  حمایت  چارچوب  در  هند   -4
آموزشی،  برنامه های  فراهم سازی  به  افغانستان،  حکومت 
تخنیکی و سایر حمایت های ظرفیت سازی در بخش های 
مختلف حکومت، به شمول قوای اجراییه، قضاییه و مقننه، 

ادامه خواهد داد. 
و  تقویت حکومت  به  افغانستان  نیاز  به  پاسخ  در  هند   -5
در  را  خویش  تجارب  فراملی،  و  ملی  سطوح  در  اداره 
ولسوالی  ایالتی،  ملی،  سطح  در  حکومت داری  عرصه ی 
ایجاد  برای  تخنیکی  کمک  همچنین  و  محلی  ادارات  و 
سیستم دایمی و مسلکی خدمات ملکی که با واقعیت های 

افغانستان متناسب باشد، ارایه می نماید. 
و  مدنی  جامعه  فرهنگی،  اجتماعی،  عرصه های 

ارتباطات مردم با مردم
روابط  بیشتر  گسترش  راستای  در  تالش ها  ادامه  به   -1
تا  دارند  نظر  در  طرفین  کشور،  دو  مردمان  میان  موجود 
جوانان،  زنان،  رسانه ها،  پارلمان ها،  میان  تبادله  و  تعامل 
ساحات ورزشی، علمی، فرهنگی و شخصیت های فکری 

و دینی را بیشتر توسعه دهند.
بیشتر  تمرکز  با  افغانستان،  هند-  بنیاد  از طریق  2- طرفین 
و  اجتماعی  روابط  رشد  غیره،  و  شعر  ادبیات،  هنر،  روی 
و  دست آوردها  شناسایی  و  نموده  جستجو  را  فرهنگی 

میراث فرهنگی میان جانبین را گسترش می دهند.
در  را  رسانه ای  سازمان های  میان  بیشتر  مبادله  طرفین   -3
کشورهای  در  مستقل،  و  آزاد  رسانه ای  فعالیت  چوکات 

خویش تشویق و ارتقا می بخشند.
4- طرفین برای اعتالی جایگاه زنان و حقوق و تعلیمات 
آنها، و همچنین برای بهبود وضعیت اقشار فقیر و ضعیف تر 

در جوامع شان، فعالیت خواهند کرد.
شد  و  آمد  و  تعامل  گسترش  و  تشویق  برای  طرفین   -5
قانونی میان مردمان دو کشور، موافقت می نمایند تا قواعد 
و مقررات سفر برای اتباع دوکشور را آسان نمایند. طرفین 

قصد دارند تا:
سازمان های  میان  همکاری  و  توریستی  مبادالت  الف( 

توریستی در دو کشور را ارتقا دهند؛ 
شهرها/ میان  خواندگی  خواهر  موافقت نامه های  ب( 

والیات/ایاالت دو کشور را تشویق نمایند.
یک  اتباع  که  حقوقی  قضایای  تسهیل  برای  طرفین   -6
تالش  می باشند،  درگیر  آن  در  دیگر  کشور  در  کشور 
حقوقی  همکاری  بر  مبنی  توافقاتی  به  تا  کرد  خواهند 

متقابل در موضوعات مدنی و جزایی دست یابند.
7- جهت رشد روابط میان جوامع مدنی به ویژه فراهم آوری 
زمینه تبادالت فکری بین دو کشور، طرفین قصد تاسیس 
شخصیت های  از  مرکب  که  هند«  افغانستان-  مدور  »میز 
برجسته به نمایندگی از عرصه های مختلف باشند را دارند.

در  مبادله  و  همکاری  تا  می نمایند  موافقت  طرفین   -8
ساحه ی ورزش را ارتقا دهند.

در  یکدیگر  تجارب  از  تا  می کنند  موافقت  طرفین   -9
خصوص ارزش ها و نهادهای دموکراسی که در بردارنده 
و  مرکز  میان  روابط  قدرت،  تفویض  و  توزیع  مشارکت، 
غیره  و  انتخاباتی  سیستم های  اصالحات  والیات/ایاالت، 
به  یکدیگر  میان  را  تجارب  این  و  بیاموزند  می باشد،  

اشتراک بگذارند.
میان پارلمانی  مبادالت  تا  می نمایند  موافقت  طرفین   -10
بین دو کشور را از طریق سازماندهی دیدارهای هیات های 
دو  در  پارلمانی  دوستی  گروه های  برقراری  و  پارلمانی 

کشور ایجاد نمایند.
چگونگی اجرای موافقت نامه

در چارچوب یک شورای  استراتژیک  این همکاری   -1
رهبری  کشور  دو  خارجه  وزرای  توسط  که  همکاری 
می شود، تطبیق و اجرا خواهد شد. این شورا ساالنه تشکیل 

جلسه خواهد داد.
2- این شورا مرکب از گروه های کاری مشترک جداگانه 
در خصوص مشورت های سیاسی و امنیتی، همکاری های 
مسایل  و  ظرفیت  ارتقای  و  آموزش  اقتصادی،  و  تجاری 
شامل  که  است  مدنی  جامعه  و  فرهنگی  اجتماعی، 

نمایندگان عالی رتبه مقامات/وزارت های مربوط می شود.
میان  گفتگو  موجود  میکانیزم های  ایجاد،  محض  به   -3

طرفین در شورای مذکور مدغم خواهند شد. 
نتیجه

تاکید  با  هند،  جمهوری  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
معاهده دوستی  ماندگار  و  اساسی  مواد  از  یکی  بر  مجدد 
میان حکومت هند و حکومت شاهی وقت افغانستان مورخ 
14 جدی 1328 )4 جنوری 1950( که چنین مشعر است: 
»صلح و دوستی جاوید میان دو حکومت که برای حفظ و 
بسط روابط قلبی موجود میان مردمان کشورشان خواهند 
کوشید، می بایست تحقق یابد«، در راستای این همکاری  

به پیش می روند.
این موافقتنامه به تاریخ13 میزان 1390 )4 اکتوبر 2011 ( 
در دو نسخه اصلی که هر یک به زبان های هندی، پشتو، 

دری و انگلیسی می باشد، در دهلی جدید به امضا رسید.
رییس جمهوری اسالمی افغانستان   

    صدراعظم جمهوری هند

موافقت نامه همکاری استراتژیک میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و جمهوری هند

متن کامل:

ACKU
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می گویند مدارک دانشگاه های خصوصی دیگر اعتبار 
شهرک های  خانه های  به  شاروالی  می گویند  ندارد. 
غیررسمی سند نمی دهد. شنیده می شود انتحارکننده های 
وزارت دفاع از نیروهای خود وزارت خانه بودند. عوامل 
کشور  از  کابل بانک  دزدی  حادثه ی  در  درگیر  اصلی 
متواری شده اند. برخی از مردم ... در کوته سنگی وارد 
مغازه ها شده اند و دست به چپاول و غارت زده اند. در 
منطقه ی دشت برچی مردم ... با یکدیگر درگیر شده اند 
و چهار نفر از ... کشته شده اند. این ها همه اخباری هستند 
که پس از مدتی عدم درستی و یا دقت شان بر من معلوم 
شده است؛ اخباری که بر سر زبان مردم می چرخد و هر 
چه به پیش می رود جدی تر و بزرگتر می شود. خبرهای 
بی اصلی که در میان مردم بر سر زبان ها می افتد را شایعه 
بسیاری  مانند  ما،  کشور  در  که  موضوعی  می نامند. 
جامعه  در  زمانی  شایعه  است.  رایج  دیگر  کشورهای 
شکل می گیرد که مردم با موضوع مهم و تاثیر گذاری 
مواجه می شوند، اما اطالعات دقیقی در آن زمینه ندارند 
و نمی توانند واقعیت آن خبر را تایید کنند. شایعه معموال 
ساختگی و دور از واقعیت است و با مبالغه، ایجاد رعب 
و یا تحریف خبری که بهره ی ناچیزی از حقیقت دارد 
همراه است. هدف از شایعه تحت تاثیر قرار دادن افکار 
عمومی است که می تواند با اهداف سیاسی، اقتصادی و 

یا نظامی همراه باشد.
پذیرش  است.  آن  انتقال  سرعت  شایعه  بارز  ویژگی 
در  است.  برخوردار  خاصی  نیروی  از  شایعه  انتشار 
وجود  و  شفاهی  غالب  فرهنگ  دلیلی  به  ما  جامعه ی 
ضرب المثل هایی همچون: تا نباشد چیزکی کس نگوید 
است، وجود  نیم کاسه ای  زیر هر کاسه ای  یا  و  چیزها 
فرهنگ شایعه پذیری نیز بسیار باالست. وجود زمینه های 
فرهنگی پذیرش شایعه، باعث می شود سرعت انتقال آن 
با  بنابر یک پژوهش، شایعه  باشد.  باال  بسیار  در جامعه 
سرعتی معادل 600 کیلومتر در ساعت حرکت می کند 
و همواره سریع تر از خود شایعه ساز در جامعه حرکت 
می کند.  ویرژل شاعر رومی سده اول قبل از میالد در 
شایعه!  ای  می گوید:  آن  انتقال  سرعت  و  شایعه  مورد 
هیچ شیطان دیگری از تو سریع تر و تند تر نیست. تو با 
ویران کننده ی  قدرت  می روی  جلو  به  که  حرکتی  هر 

بیشتری بدست می آوری.
شایعهدرکدامجوامعرخمیدهد؟

شایعه معموال در تمام جوامع اتفاق می افتد، ولی بیشتر 
در جوامعی گسترش پیدا می کند که با فقر اطالع رسانی 
آن  در  که  جوامعی  هست.  مواجه  سریع  و  صحیح 
رسانه های خبری به اندازه ی کافی نباشد و یا با سرعت 
و دقت کافی عمل نکنند شایعه سریع تر شکل می گیرد 
را  جامعه ای  که  دیگری  مهم  نکته ی  می کند.  رشد  و 
خاص  مسایل  وجود  می کند،  شایعه پراکنی  مستعد 
بحران  منفعتی است. در جوامعی که دچار  یا  و  امنیتی 
بسیار  نظر  مورد  زمینه ی  در  اطالع رسانی  است،  شده 
اهمیت دارد. با کمی دقت می توان متوجه شد که آنچه 
موضوع شایعه را در کشور ما شکل می دهد غالبا مسایل 

امنیتی، فساد مالی و مسایل اقتصادی است. 
معمولی  کارگران  مورد  در  شایعه ای  ندرت  به  من 
در  یا  و  شنیده ام  می گردند  کار  دنبال  به  شهر   در  که 
آنان  که  چرا  بازار؛  فروشندگان  یا  و  اساتید  مورد 
از  ندارند.  مردم  زندگی عموم  در  تاثیرگذاری  اهمیت 
طرفی آنان چیز خاصی نیز برای پنهان کردن که مورد 
مورد  در  شایعات  معموال  ندارند.   باشد  مردم  عالقه ی 
موضوعاتی که مردم را به منافع خاص و یا تهدیدهای 
موضوعاتی  می شود.  شنیده  می کند،  وصل  خاص 
تهدید های  یا  و  اعتباری  و  اقتصادی  منافع  همچون 
اقتصادی، اجتماعی و جانی.  این موضوعات معموال از 
بار هیجانی خاصی نیز برخوردارند و صحبت کردن در 
مورد آنها برای ما نوعی هیجان مثبت و یا منفی خواهد 
داشت. هیجان هایی مانند شگفت زدگی و غافلگیرشدن، 
ترس های هیجان انگیز و لذت بخش، احساس قدرت از 

منبع اطالعات بودن و ارتباط تاثیرگذار با دیگران. 
به نظر می رسد که دو شرط »اهمیت و ابهام« در انتقال 
این  بنابر  می دهد.  توضیح  را  شایعه  اصلی  قانون  شایعه 
برای شکل گیری یک شایعه الزم است موضوع مورد 
نظر مهم، اما اخبار مربوط به آن حادثه، نادر یا مبهم و 
دوپهلو باشد. اهمیت خبر  در جایی که جامعه با مشکل 
شایعه  که  می شود  باعث  باشد  مواجه  اطالع رسانی 

به وجود آید. 

مخاطبانشایعهازدیداندیشمندانارتباطات
دسته ی اول به جای آن که پیام را به دقت پردازش کنند 
یا در مورد صحت و سقم آن جستجو کنند، عین آنچه را 
که شنیده اند به سایرین منتقل می کنند و طبیعی است که 
به علت دقت ناکافی، فراموشی، هیجان و ... تا حدی در 
آن دخل و تصرف نیز  صورت می گیرد؛ هدف این افراد 
در استفاده از خبر داشتن احساس خوشایند و هیجان انگیز 
منبع اطالعات و خبر بودن است. آنان بیشتر از آن که به 
داشته  توجه  خبر  نادرستی  و  درستی  و  سقم  و  صحت 
برایشان  خبر  یک  کردن  منتقل  و  داشتن  اصل  باشند، 
اهمیت دارد. آنان از این که منبع و دارنده خبر هستند، 

احساس قدرت و ارزشمندی می کنند. 
موضوع  درک  برای  الزم  صالحیت  دوم  دسته ی 
بر  متکی  اما  ندارند،  را  شایعه  صورت  به  مطرح شده 
آرای صاحب نظران هستند و سعی در آگاهی از حقیقت 
و  علمی  ارزیابی  لحاظ  از  افراد  این  دارند؛  موضوع 
تشخیص  اما  ضعیف اند  شایعه  از  حقیقت  تشخیص 
اخبار  افراد  این  نتیجه  در  است.  مهم  برایشان  حقیقت 
با  بسیار  و  می کنند  بررسی  حد  از  بیش  را  شنیده شده 
احتیاط نیز نتیجه گیری می کنند. آنان در نهایت اخبار را با 
احتمال و احتیاط نیز به دیگران منتقل می کنند. این افراد 
همواره دیگران را به بررسی بیشتر و نگاه با تردید، حتا 
به اخبار خودشان توصیه می کنند. مثال می گویند: خودت 

بیشتر بررسی کن. شاید هم خبر من درست نباشد. 
دسته ی سوم افرادی هستند که از شایعات به شدت استقبال 
شایعه پراکن  که  افرادی  همرنگ  را  خود  و  می کنند 
دریغ  شایعه سازی  از  نیز  خود  و  می دهند  جلوه  هستند، 
نمی ورزند؛ این افراد معموال اعتماد به نفس و عزت نفس 
پایینی دارند. بسیار تلقین پذیرند و شهرت برایشان یک 

هدف محسوب می شود.
به  تنها  نه  که  هستند  آگاهی  انسان های  چهارم  دسته ی 
سادگی هر مطلبی را نمی پذیرند؛ بلکه تالش در مبارزه 
این  مصداق  دارند.  آن  از  پیشگیری  و  شایعه پراکنی  با 
فرهنگیان،  رسانه،  اصحاب  معموال  را  جامعه  در  افراد 
فرهیختگان اجتماعی، اساتید دانشگاه و آنانی که آگاهی 
تشکیل  دارد،  خاصی  بهای  و  اهمیت  برایشان  اجتماعی 

می دهند. 
شایعه  بیان  یا  و  شایعه سازی  انگیزه ی  می تواند  آنچه 
و  خودنمایی  به  میل  است.  فردی  غالبا  شود  محسوب 
جلب توجه دیگران مهم ترین انگیزه ی فردی بیان شایعه 
حساس  و  مهم  اطالعات  منبع  که  این  از  افراد  است. 
که  کسی  می کنند.  اهمیت  و  قدرت  احساس  باشند، 
مهم ترین، جزیی ترین و سریع ترین خبرها را داشته باشد 
شناخته  قدرت مند تر  و  بانفوذتر  مرموزتر،  دیگران  نزد 
می شود. اطمینان جویی می تواند دلیل دیگر شایعه گویی 
باشد. بسیاری افراد شایعه را به این هدف مطرح می کنند 
تا بتوانند آن را از دید دیگران بررسی کنند و با دریافت 
تایید و یا رد آن نسبت به صحت و سقم آن اطمینان پیدا 

-محمدمهدیحکیمی
سیدروحاهللرضوانی

کنند. برخی افراد نیز که خود شایعه ای را که بار احساسی 
دیگران  برای  آن  کردن  مطرح  با  شنیده اند  دارد  شدید 
بسازند  دیگران شریک  با  را  احساس  سعی می کنند آن 
خود  در  را  اطمینان  و  آرامش  احساس  طریق  این  از  و 

ایجاد کنند.
دیگران  برای  را  خوشایند  شایعه ی  است  ممکن  حتا  ما 
دیگرا  در  خوب  احساسات  منبع  بتوانیم  تا  کنیم  مطرح 
در  را  فردی  برنده شدن  شایعه  که  فردی  مثال  باشیم.  ن 
به  حقیقت  در  می کند  مطرح  قرعه کشی  یا  مسابقه  یک 
دنبال این است که خودش را، اولین کسی که این خبر 
خوش را مطرح کرده معرفی کند. اما افرادی هم هستند 
که شایعه سازی را با هدف انتقال پرخاشگری و عصبیت 
و  می دهند  انجام  فرد  یا  و  موضوع  یک  به  نسبت  خود 

قصدشان صرفا صدمه زدن به دیگران است. 
راهمقابلهباشایعه

به  نسبت  باید  کشور  اطالع رسانی  و  امنیتی  مسووالن 
باشند.  و جدی  بسیار حساس  جامعه  در  شایعه  مدیریت 
نشان  زمانی  در  را  خود  ویرانگر  و  مخرب  تاثیر  شایعه 
فرابگیرد  را  از احساس خطر، جامعه  می دهد که موجی 
و باعث قضاوت ها، تصمیم گیری ها و رفتارهای مخرب 
اختالفات  که  کشوری  در  شود.  جامعه  در  بسیار جدی 
شایعه  یک  است  جدی  بسیار  ان  در  سیاسی  و  قومی 
امنیتی می تواند تبدیل به یک فاجعه شود. اتفاقی که در 
بیش  با  را  نسل کشی گسترده  افتاد و یک  رواندا  کشور 
نتیجه ی  باعث شد،  ماه  نفر در مدت سه  میلیون  از یک 
چنین اتفاقی بود.  زمانی که شایعه ای شکل بگیرد تقریبا 
همین  به  نیست.  امکان پذیر  به راحتی  آن  کردن  کنترول 
با شایعه جنبه ی پیش گیرانه  اقدامات مبارزه  دلیل تمامی 
دارد و در زمانی باید انجام گیرد که فضای آگاهی دهی 
اجتماعی شرایط نسبتا متعادلی را طی می کند. راهبردهای 
اساسی مبارزه با شایعه را در موارد زیر می توان برشمرد:

به  نسبت  مردم  داشتن  نگاه  آگاه  ملی:   سطح  در   -1
که  صحیح  و  سریع  اطال ع رسانی  اجتماعی،  رویدادهای 
امر زمینه اعتماد متقابل بین دولت و مردم را فراهم  این 
ساخته و منبع موثق اخبار اجتماعی از سوی دولت زمینه  
بسیاری از سو تفاهمات و اخبار نادرست را از بین می برد. 
ضعف اساسی کشور ما در این زمینه این است که اصوال 
از سایر  منبع اطالع رسانی رسمی دولت بسیار ضعیف تر 
نیست که بشود  رسانه ها عمل می کند و آنقدر حرفه ای 
تلویزیون  کرد.  اعتماد  رسانه ها  سایر  حد  در  حتا  آن  به 
ملی و روزنامه انیس که به عنوان نمادهای اصلی رسانه 
دولتی عمل می کنند، تقریبا در پایین سطوح ارزیابی های 
بیشتر موضع  این رسانه ها  از طرفی  دارند.  قرار  رسانه ای 
وکالت و دفاع از دولت را بر عهده دارند تا آگاهی بخشی 
به جامعه. عملکرد بسیار کند و سوگیرانه تلویزیون ملی 
به هیچ وجه نمی تواند کنترول کننده مناسبی در این زمینه 
باشد و حتا خود تاخیر در برخی اطالع رسانی های مرتبط 
بروز  زمینه  رسانه  این  سوی  از  دولتی  و  سیاسی  امور  با 

شایعه را سرعت می بخشد. 
و  ارتقا  مردم،  اعتماد  مورد  و  جمعی  رسانه های  تقویت 
کنترول  تاثیرگذار،  رسانه های  فعالیت  کردن  حرفه ای 
پدیده ی  از  جلوگیری  و  جمعی  رسانه های  وضعیت 
مطالعه ی  فرهنگ  افزایش  رسانه ها،  در  خبرسازی 
بلندمدت  سیاست های  از  می تواند  جامعه  در  مطبوعات 
وزارت فرهنگ و اطالع رسانی و نهادهای امنیتی کشور 

در مدیریت شایعه محسوب شود. 
2. سفارش در زدودن نگرانی ها و اضطراب های عمومی 
گام موثری در پیشگیری از شایعات است. گفته می شود 
زمینه ی  کمتر  اوضاع،  نسبی  بهبود  هنگام  شایعات  که 
بروز و ظهور پیدا می کند. چنانچه قبال نیز اشاره شد یکی 

موضوع  داشتن  اهمیت  شایعه  ایجاد  در  موثر  عوامل  از 
است. معموال موضوعات مستعد شایعه شدن به دولحاظ 
ایجاد  اول  باشند.  داشته  را  استعداد  این  است  ممکن 
یک منفعت بزرگ برای مردم و دوم ایجاد یک تهدید 
همچون  مالی  منافع  مانند  موضوعاتی  در  شایعه  بزرگ. 
و  بانکی  بزرگ  اختالس های  ارز،  و  قیمت طال  بورس، 
و  قحطی، جنگ  زلزله،  مانند  تهدیدهایی  در  یا  و  سهام  
شنیده  بیشتر   ... و  تاثیرگذار  سیاسی  رقابت های  کشتار، 
می شود. این موضوعات به این دلیل مستعد شایعه سازی 
هستند که به نوعی زندگی مردم را تحت تاثیرات مثبت 
با شایعه  مقابله  اولویت در  قرار می دهند.  منفی جدی  و 
مدیریت اطالع رسانی در موضوعاتی است که برای مردم 
تهدیدکننده و اضطراب آمیز خواهد بود. آموزش مهارت 
الزم برای مدیریت استرس و مقابله با بحران و مشکالت 
کاهش  برای  شایعه  به  پرداختن  از  را  مردم  می تواند 
اضطراب و اطمینان جویی بی نیاز کند. رسانه ها و مراکز 
اطمینان  در  را  اصلی  نقش  بتوانند  باید  اجتماعی  امنیت 
دادن و مدیریت استرس مردم بر عهده بگیرند مردم خود 

با شایعه سازی این نیاز را به صورت مخرب رفع نکنند.
اجرای  با  افراد  بصیرت  افزایش  مردم:  بینش  تعمیق   .3
برای  موثر  راهبردی  همگانی  آموزش  و  برنامه سازی 
شناسایی ماهیت شایعه و تقویت توانایی افراد در سنجش 
پیام ها می باشد. پرورش تفکر منطقی در  صحت و سقم 
احاد جامعه و تعالی اخالق دینی، راهکاری مناسب برای 
پیشگیری از شایعه سازی است. همین که مردم عادت به 
در  کردن  احتیاط  و  نگریستن  چندجانبه  کردن،  بررسی 
خواهد  باعث  تدریج  به  کنند  تمرین  را  اخبار  به  اعتماد 
شد کمتر شایعه پذیر شوند. افزایش سطح سواد و آگاهی 
اجتماعی بهترین بستر امنیتی را در مواجه با شایعه فراهم 

خواهد کرد. 
4. نکته دیگر در مدیریت شایعه مشغول نگه داشتن  ذهن 
است. بهترین راه برای این هدف،  در دسترس قرار دادن 
ذهنی  بی اطالعی  و  بی کاری  است.  مردم  برای  اخبار 
باور  را  به آسانی هر آنچه می شنود  باعث می شود ذهن 
موضوع  با  ارتباط  در  باید  اطالع رسانی  شبکه های  کند. 
را  دارد جزییات  امکان  تا جایی که  نظر  و  مورد هدف 
برسانند  مردم  اطالع  به  تدریج  به  و  کوتاه  زمان های  در 
اطالعاتی خود  و  ذهنی  رفع خال  به  اقدام  مردم خود  تا 
نکنند. تاخیر در ارایه اخبار و یا کلی گویی های بیش از 
می دهد.   افزایش  خبرسازی  سمت  به  را  ذهن  میل  حد، 
کمک  خبری  رسانه های  و  خبری  منابع  تعداد  افزایش 
بسیار موثری در این زمینه خواهد کرد. آنچه باید بیشتر 
مورد توجه قرار گیرد تخصص استفاده از منابع خبری و 
اعتماد به آنها است. مردم باید بدانند و بیاموزند به کدام 
منابع خبری باید اعتماد کنند. مهم تر از آن آموزش نگاه 
به  را  ذهن  می تواند  اخبار  تحلیل  خبرهاست.  به  انتقادی 
از شایعات،  مثبت درگیر کند و ضمن تصفیه خبر  طور 

نیاز به فعال بودن را نیز ارضا کند. 

آنچه می تواند انگیزه ی شایعه سازی 
و یا بیان شایعه محسوب شود 
غالبا فردی است. میل به خودنمایی 
و جلب توجه دیگران مهم ترین 
انگیزه ی فردی بیان شایعه است. 
افراد از این که منبع اطالعات مهم 
و حساس باشند، احساس قدرت و 
اهمیت می کنند. کسی که مهم ترین، 
جزیی ترین و سریع ترین خبرها را 
داشته باشد نزد دیگران مرموزتر، 
بانفوذتر و قدرت مند تر شناخته 
می شود. اطمینان جویی می تواند دلیل 
دیگر شایعه گویی باشد. بسیاری 
افراد شایعه را به این هدف مطرح 
می کنند تا بتوانند آن را از دید دیگران 
بررسی کنند و با دریافت تایید و یا 
رد آن نسبت به صحت و سقم آن 
اطمینان پیدا کنند. برخی افراد نیز 
که خود شایعه ای را که بار احساسی 
شدید دارد شنیده اند با مطرح کردن 
آن برای دیگران سعی می کنند آن 
احساس را با دیگران شریک بسازند 
و از این طریق احساس آرامش و 
اطمینان را در خود ایجاد کنند.

طاعون جامعه
بررسی پدیده شایعه
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

در نخستین ساعات روز هفتم اعتصاب خانم بارکزی 
)شنبه 16 ماه میزان 1390( همراه خانم ثریا صبحرنگ 
کمیسیون  در  زنان  حقوق  از  حمایت  بخش  کمیشنر 
سلطانی  لطیفه  خانم  و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
در  زنان  حقوق  از  حمایت  بخش  هماهنگ کننده ی 
بارکزی  خانم  اعتصاب  خیمه ی  وارد  کمیسیون، 
می شویم.  افغانستان  پارلمان  ساختمان  ورودی  در 
ضعف  و  صحی  خطرناک  حتا  و  خراب  وضعیت 
در  و  گرفته  او  از  را  زدن  توان حرف  بارکزی،  خانم 
خوابیده  خیمه اش  گوشه ی  در  چپرکتی  بر  حالی که 
بود، تنها با نگاهش ورود ما را تعقیب نموده و احتماال 
مرا  او  اشک های  بگوید.  خوش آمدید  می خواست 
به یاد اشک مادری انداخت که سوز و درد بدرفتاری ها 
خشم  به  را  او  ناخلفش  فرزند  خالف ورزی های  و 
آورده و بی آن که فریادی برآورد تنها با نگاه واشکش 
نفرت و بیزاری خویش را از کاری که فرزندش انجام 
داده است ابراز می کند. با این تفاوت که خانم بارکزی 
دیگر با ضعفی که وجودش را در نتیجه ی هفت روز 
اعتصاب غذایی فراگرفته است، توان فریاد زدن را هم 

نداشت.
مالقات ما در حالی با خانم بارکزی صورت می گرفت 
حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر  سیما  داکتر  که 
رسمی  مسافرت  از  برگشت  از  بعد  نیز  افغانستان  بشر 
که به کانادا داشت بالفاصله به مالقات خانم بارکزی 
در خیمه ی اعتصاب او رفته و در دیدار با وی حرکت 
مدنی و حق طلبانه ی او را حمایت نموده و از وضعیت 

صحی خانم بارکزی شدیدا اظهار نگرانی نمود.
داکتر سیما سمر در مالقاتش با خانم بارکزی وعده داد 
تا جهت کمک به او در رابطه به تامین حق رسیدگی 
مسوول  مقامات  با  وی  انتخاباتی  دوسیه ی  به  مجدد 
صحبت نموده و خواهان حل قضیه به صورت عادالنه 

گردد.
45 دقیقه تقریبا زمانی بود که ما همراه با خانم بارکزی 
با تعدادی از کسانی که  زیر خیمه ی اعتصاب بوده و 
در آنجا به منظور حمایت از خانم بارکزی و تاکید بر 
نمودم.  مصاحبه  می شدند،  خیمه  وارد  او  خواسته های 
می کردند  مالقات  بارکزی  خانم  با  کسانی که  بیشتر 
نمایندگان مجلس بودند که عمدتا از ایتالف حمایت 

از قانون به حساب می آمدند.
آقای ایوبی دستیار خانم بارکزی که به نمایندگی از او 
در این خیمه حرف می زد، دلیل اعتصاب خانم سیمین 
بارکزی یکی از نه وکیل سلب صالحیت شده توسط 
فیصله ی آخر کمیسیون مستقل انتخابات را حمایت از 
دسترفته ی اش  از  به حقوق  و دست یابی  اساسی  قانون 

عنوان نموده می گوید:
»طوری که مردم افغانستان در جریان قرار دارند خانم 
انتخابات  نتیجه ی  در  مردم  شفاف  رأی  با  بارکزی 
برنده  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  پارلمانی 
مبتنی  گردید.  نمایندگان  مجلس  وارد  و  شده  اعالن 
هیچ  انتخابات  نتیجه ی  نهایی  اعالن  از  بعد  قانون  بر 
مرجعی دیگری حق تغییر یا دخالت در لیست نهایی را 
ندارد. ولی متاسفانه دیدیم که بیشتر نهادهای حکومتی 
انتخابات  و  نموده  دخالت  مساله  دراین  افغانستان 
دوسیه  وقتی  نهایت  در  کشاند.  بحران  به  را  افغانستان 
نه  این کمیسیون  راجع می شود  انتخابات  به کمیسیون 
نفر را به شمول خانم بارکزی که تنها زن در این لیست 
نفر  نه  آنها  بجای  و  حذف  برندگان  لیست  از  است، 

دیگر را به مجلس نمایندگان معرفی نمود.«
آقای ایوبی به صورت مشخص تاکید نمود:

را  انتخابات  کمیسیون  اخیر  فیصله ی  بارکزی  »خانم 

ورود  به  نسبت  و  دانسته  غیرعادالنه  خودش  درمورد 
خانم  نمود.  خواهد  پافشاری  پارلمان  در  دوباره اش 
بارکزی تصمیم دارد تا حق از دست رفته اش را دو باره 
اعتصاب  درنتیجه ی  راه  این  در  هم  یا  و  آورد  بدست 

جانش را از دست خواهد داد.«
نموده  بارکزی معرفی  را دستیار خانم  ایوبی که خودش 
و در کنار چپرکت خانم بارکزی با حضور او و شوهرش 

سخن می گفت، تاکید کرد:
»اعتصاب خانم بارکزی تا رسیدن به یک نتیجه قابل قبول 
را  جانش  راه  این  در  او  اگر  حتا  داشت.  خواهد  ادامه 
دوسیه ی  تا  می خواهد  بارکزی  خانم  بدهد.  دست  از 
بررسی  بی طرف  نهاد  یک  توسط  باره  دو  وی  انتخاباتی 

شده و عدالت در مورد او تامین گردد.«
را  باید راهکاری  افغانستان  ایوبی دولت  به گفته ی آقای 
بسنجد که مبتنی بر آن نهادی یا هیاتی مستقل و غیروابسته 
دوسیه ی انتخاباتی خانم بارکزی و کسی که بجای او در 
پارلمان معرفی شده است را با دقت و عادالنه مورد بررسی 
قرار داده و عدالت را تطبیق کند. به گفته ی دستیار خانم 
بارکزی آن ها باور دارند کسی که بجای خانم بارکزی در 
مجلس نمایندگان معرفی شده است تقلب نموده و آرای 

کمتری نسبت به خانم بارکزی دارد.
آقای ایوبی در ادامه ی سخنانش گفت:

است  قانون شکنی هایی  متوجه  بارکزی  خانم  »اعتراض 
که از طرف حکومت، لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل 
در  که  شکنی ای  قانون  است.  گرفته  صورت  انتخابات 
حق  از  بارکزی  خانم  و  شده  زیرپا  عدالت  آن  نتیجه ی 

مشروعش که نمایندگی مردم است، محروم می گردد.«
خانم  اعتصاب  از  بعد  امروز  تا  که  کارهایی  از  ایوبی 
حقوق  حامی  نهادهای  توسط  او  از  حمایت  در  بارکزی 
به  راضی  خیلی  است.  یافته  انجام  مدنی  جامعه ی  و  بشر 
نظر نمی رسید. او از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر این 
انتظار داشتند کار  گالیه را داشت که کمتر از آنچه که 

نموده است. او می گوید:
»ما انتظار خیلی بیشتر از این ها را داشتیم. ما انتظار داشتیم 
نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه ی مدنی بعد از هفت 
روز اعتصاب خانم بارکزی حداقل یکبار رییس جمهور 
را می دیدند یا نماینده سازمان ملل متحد را و یا یک اقدام 
جدی تری را انجام می دادند که متاسفانه تا امروز ما شاهد 
چنین برنامه هایی از طرف هیچ یکی از این نهادها نبودیم.«

 به نظر آقای ایوبی مقصر اصلی تمام مشکالت و بحران 
آن  راس  در  و  حکومت  پارلمانی،  انتخابات  از  ناشی 

شخص رییس جمهور است. او می گویند:
انتخابات  »دخالت حکومت و شخص رییس جمهور در 
باعث شد تا در روند قانون انتخابات اخالل وارد شده و 
مشکل ببار آید مشکلی که با دخالت لوی سارنوالی ادامه 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دوم  فصیله ی  با  و  شده  داده 
شمول  به  نمایندگان  از  نفر  نه  صالحیت  سلب  بر  مبتنی 

خانم بارکزی، به اوج خود رسید.«
به گفته ی دستیار خانم بارکزی آن ها حمایت ایتالف حمایت 
اعضای  از  زیادی  تعداد  همچنان  و  داشته  با خود  را  قانون  از 
مجلس نمایندگان که جزو ایتالف حمایت از قانون هم نیستند، 
شخصا با حضور در خیمه ی اعتصاب خانم بارکزی به نحوی از 

او حمایت نموده و با او اعالن همدردی نموده اند.
آقای ایوبی در ادامه ی سخنانش گفت:

در  رییس جمهور  با  هم  دیداری  روز گذشته  بارکزی  »خانم 
احوال  مریض  و  ضعیف  سخت  اعتصاب  نتیجه  در  حالی که 
نیز بود، داشت. در این مالقات که در قصر ریاست جمهوری 
انجام شد خانم بارکزی به خواسته های خود در حضور رییس 
جمهور تاکید نموده و اعالن نمود یا به خواسته های خود در 
زمینه ی تامین عدالت و تطبیق قانون دست یافته یا در نتیجه ی 

اعتصاب جانش را از دست خواهد داد.«
به  به رسیدگی  با وعده  ایوبی رییس جمهور  آقای  به گفته ی 
قضیه، خواهان پایان دادن به اعتصاب از طرف خانم بارکزی 

گردیده گفت:
»روزشنبه شخصا قضیه را بررسی نموده و به خواسته های شما 

)خانم بارکزی( جواب مثبت خواهیم داد.«
سخن  او  حضور  در  که  بارکزی  خانم  دستیار  گفته ی  به 

می گفت:
»آقای کرزی در ابتدای جلسه ای که با او داشتیم پیشنهاد کرسی 
دیگری غیر از کرسی پارلمان را به خانم بارکزی داشتند که از 
طرف خانم بارکزی رد شده و خانم بارکزی با جدیت خواهان 

حق خودش و تامین عدالت در پارلمان کشور گردید.«
داکتر ثریا صبح رنگ کمیشنر در کمیسیون مستقل حقوق بشر 
ایوبی در خیمه ی  آقای  با  ما  افغانستان که در جریان صحبت 
اعتصاب خانم بارکزی درکنارش حضور داشت، حرکت خانم 
قابل احترام داشته و خواهان  بارکزی را یک حرکت مدنی و 
خانم  گردید.  قضیه  این  در  مسوول  نهادهای  توجه جدی 
صبح رنگ در حالی که جمعی از وکالی مجلس نمایندگان نیز 

در خیمه حضور داشتند گفت:
او  است.  حق طلبی  و  دادخواهی  فریاد  بارکزی  خانم  »فریاد 
می خواهد دوسیه ی انتخابات پارلمانی اش مورد بررسی مجدد 
همه ی  تا  مهم  این  بر  بنا  گردد.  تامین  عدالت  و  گرفته  قرار 
در  می دهند  سر  را  دادخواهی  و  عدالت  فریاد  که  کسانی 
حمایت از حرکت مدنی خانم بارکزی و تطبیق قانون یکجا و 

متحد از این حرکت مدنی خانم بارکزی حمایت کنند.«
خانم صبح رنگ اعالن کرد:

ساعات  اولین  از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
نظارت  با  و  داشته  قرار  جریان  در  بارکزی  خانم  اعتصاب 

طریق  از  تا  است  نموده  تالش  قضیه  این  جریان  از  همه روزه 
رسانه ها و مراجعه با مراجع ذی صالح، به خانم بارکزی کمک 

نموده و تالش های خودش را ادامه خواهد داد.«
روز  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  است  گفتنی 
چهارشنبه مورخ 13 میزان 1390 اعالمیه ای را در رابطه به این 
قضیه صادر و در آن خواهان توجه مقامات مسوول نسبت به 

حل قضیه به صورت عادالنه گردیده است.
خانم زهرا نادری وکیل مردم کابل در ولسی جرگه که جزو 
حضور  خیمه  در  و  بوده  بارکزی  خانم  از  کنندگان  عیادت 

داشت در رابطه به این قضیه صحبت نموده گفت:
»به نظر من خانم بارکزی خواست بسیار معقول و قانونی دارد و 
باید به خواست او توجه شود. او می خواهد تا دوسیه اش دوباره 
مورد بررسی قرار گرفته و اسنادی را که بدست دارد با دقت 
مطالعه گردد. او می خواهد تمام اسناد او بررسی مجدد شده و 
اگر حقش بود دوباره به پارلمان معرفی شده و اگر نه حداقل 
به او واضح گردد که مشکل درکجاست. او می خواهد عدالت 

تامین شده و قانون زیرپا نشود.«
خانم نادری در رابطه به این که تاکنون به عنوان یک خانم و 
این  حل  برای  را  اقداماتی  چه  جرگه  ولسی  در  نماینده  یک 

مشکل انجام داده است می گوید:
»تاجایی که توان ما به ما اجازه می داد ما تالش نمودیم. ما تالش 
کردیم تا صدای خانم بارکزی را از طریق رسانه ها بلند نموده و 
به گوش تمام مردم افغانستان و حتا به گوش جهانیان برسانیم. 
با شبکه های حمایت از حقوق زنان و  ما در نشست های خود 
فریاد  تا  نمودیم  تعهد  مدنی،  جامعه ی  همچنان  و  بشر  حقوق 
عدالت خواهی خانم بارکزی را بلند و رسا فریاد نموده و همراه 

با او و در حمایت از او یکجا و متحد باشیم.«
این نماینده ی مردم کابل در ولسی جرگه گفت:

بین  افغان را که در حال حاضر  پیام زن  تا  »ما تالش می کنیم 
نزدیک  تر  مرگ  با  هرلحظه  و  داشته  قرار  زندگی  و  مرگ 
می شود را به گوش همه ی مردم کشور رسانده و کاری کنیم 

تا مردم نیز در حمایت از عدالت و قانون محوری اقدام کند.«
به این قضیه  خانم نادری در آخر صحبت های خود در رابطه 

گفت:
»برای ما اهمیت بیشتر این قضیه در این است که این حرکت 
مدنی توسط یک خانم که احساس می کند به دلیل زن بودن 
جنبه های  به  اگر  ما  گرفته.  صورت  است،  شده  واقع  مظلوم 
سیاسی قضیه توجه نکنیم و تنها این قضیه را از نگاه بشردوستانه 
مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که یک زن مظلوم 

واقع شده و ایجاب می  کند تا همه ما در کنار او باشیم.«
به باور خانم نادری وکیل مردم کابل در شورای ملی، مقصر 
اصلی تمام مشکالت از این دست، حاکمیت روحیه قانون شکنی 
و عدم احترام به عدالت در جامعه ما است. خانم نادری گفت:

»در جامعه ی ما تا امروز تمام قضایا در محور اشخاص چرخیده 
نظام محور  و  دموکراتیک  اصول  بر  مبتنی  حرکتی  هیچ  و 
بسیار  پارلمان  ما  دلیل  همین  به  است.  است  نگرفته  صورت 
ضعیفی داشته و همیشه قربانی سلیقه ها و خواسته های شخصی 

در نظام شده ایم.«
خانم نادری ادامه داده گفت:

»در نظام یا کشوری که وضعیت این گونه باشد یعنی افراد بیشتر 
از نهادهای موجود در تحوالت نقش داشته و موثر باشند طبیعی 
خواهد بود که دست بیرونی ها یعنی کشورهای خارجی برای 

دخالت باز بوده و بحران می آفریند.«
لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق زنان در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حرکت خانم بارکزی 
را یک حرکت مدنی عدالت خواهانه و در دفاع از حقوق زنان 

دانسته گفت:
»خانم بارکزی با اعتصاب خود به هدف دست یابی به خواست 
مشروع و قانونی خویش که بررسی مجدد دوسیه ی انتخاباتی 
تامین عدالت است، جانش را در خطر قرار داده  به هدف  او 

است.«
خانم سلطانی سخنانش را ادامه داده گفت:

با  ما  کشور  مردم  بیشتر  که  شرایطی  در  بارکزی  خانم  »اقدام 
کامال  حرکت  یک  دارند،  آشنایی  قدرت  و  تفنگ  صدای 
مدنی بوده و قابل حمایت است. به نظر من اقدام خانم بارکزی 
تا  می کند  ایجاب  و  نموده  حمایت  کشور  در  را  دموکراسی 
خانم  خواسته های  به  نسبت  کشوری  مقامات  و  مسووالن 
تصمیم  مسووالنه  و  نموده  برخورد  بیشتر  دقت  با  بارکزی 

بگیرند.«
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به هند گفته  تاریخی خود  رییس جمهور کرزی در سفر 
بزرگ  دوست  هند  و  دوقلو  برادر  پاکستان  که  است 
دوست  با  استراتژیک  پیمان  امضای  است،  افغانستان 
وی  شود.  )پاکستان(  برادر  کشور  آزردگی  باعث  نباید 
هند  سیاست  نخبگان  و  فکری  مرکز  در  را  سخنان  این 
بیان داشت. سفر رییس جمهور در شرایطی به هند انجام 
استاد  ترور  با  پاکستان  و  افغانستان  روابط  که  می شود 
تیره شده است. سازمان استخبارات  به شدت  برهان الدین 
است.  شده  شناخته  ربانی  ترور  در  اصلی  متهم  پاکستان 
ترور  توطیه  از  پرده  ملی  امنیت  ریاست  حال  همین  در 
دستگیر  رابطه  این  در  نفر  شش  برداشت.  جمهور  رییس 
نظر  پنج تن آنها در وزیرستان شمالی زیر  شده است که 
آغا،  سید  دیده اند.  آموزش  القاعده  و  حقانی  شبکه ی 
بین  اصلی  رابط  و  کابل  طبی  پوهنتون  در  دینی  معلم 
اعضای القاعده از مصر و بنگالدش در وزیرستان شمالی، 
از  نفر  چهار  و  طب  پوهنتون  استاد  حبیب  ایمل  با  همراه 
رییس جمهور  محافظان  از  احمدی  محب اهلل  و  محصالن 
گذشته  هفته  افراد  این  دستگیری  شدند.  دستگیر  کرزی، 
مشعل سخنگوی  لطف اهلل  اظهارات  است.  گرفته  صورت 
پاکستان و  با  را  ترور کرزی  ارتباط شبکه ی  ملی،  امنیت 

استخبارات آن کشور نشان می دهد. 
ریاست  ارگ  در   2011 سپتامبر  سی ام  تاریخی  نشست 
سیاست  تغییر  اساسی،  فیصله  که  افغانستان  جمهوری 
طالبان،  با  مذاکره  جای  به  داشت،  پی  در  را  افغانستان 
گفته  نشست  این  در  شد.  تاکید  پاکستان  با  مذاکره  بر 
به  است.  نتیجه  بدون  و  بی فایده  طالبان  با  مذاکره  شد که 
استخبارات آن  پاکستان و  این که طالبان، آله دست  دلیل 
کشور است. بنابراین باید به جای طالبان با دولت پاکستان 
گفتگوی صلح دنبال شود. رییس جمهور کرزی در اظهار 
مذاکره  با کی  که  کند  سوال  مردم  اگر  که  نظری گفت 
ایشان  دیگری  جای  در  پاکستان.  خواهیم گفت  می کنید 
گفت که ما نه آدرس مالعمر را داریم و نه می توانیم آنها 
قاتل  می فرستد  صلح  برای  که  نماینده ای  نماییم،  پیدا  را 

و آدم کش از آب درمی آید. سخنان رییس جمهور اشاره 
به نماینده ی طالبان است که در تاریخ بیستم سپتامبر استاد 
ربانی را در منزلش با خدعه و نیرنگ به قتل رساند. بنابراین 
مقامات  از طرفی  هم  بود.  بی معنا خواهد  طالبان  با  مذاکره 
ربانی  استاد  قتل  داشته اند که  اعالم  افغانستان مکررا  امنیتی 
در کویته پاکستان طراحی شده و کسی که مرتکب جنایت 
شد خود یک تبعه پاکستانی و از منطقه چمن پاکستان بود. 
اختیار  در  اسناد  تمام  که  می گویند  افغانستان  در  مقامات 
اقدامات عملی آنها هستند.  منتظر  پاکستان گذاشته شده و 
صورتی  در  پاکستان  که  می گویند  افغانستان  در  مقامات 
اسناد را  به ما جواب منطقی ندهند ما در مرحله بعدی  که 
طرف  از  حقیقت یابی  خواهان  و  می فرستیم  متحد  ملل  به 
افغانستان  که  گفته اند  پاکستانی  مقامات  شد.  خواهیم  آنها 
گیالنی  رضا  یوسف  را  موضوع  این  شده،  سوتفاهم  دچار 
رییس جمهور  داشت. وی گفت  بیان  پاکستان  صدراعظم 
کرزی در مورد کشته شدن آقای ربانی دچار سوتفاهم شده 

و آقای ربانی را پاکستان نکشته است. 
استراتژیک  پیمان  امضای  ارگ،  اجالس  در  دوم  موضوع 
امضای  بود.  هند  کشور  و  ناتو،  اروپا،  انگلیس،  امریکا،  با 
سند استراتژیک از طرف هند مورد تایید قرار گرفته و این 
سند به امضای رهبران دو کشور رسید. روز چهارشنبه آقای 
رییس جمهور کرزی و آقای من موهن سنگ، طی نشست 
اعالم  را  کشور  دو  بین  استراتژیک  پیمان  امضای  خبری 
زمانی  هر  از  کشور  دو  روابط  سند،  این  اساس  بر  کردند. 
متمرکز  عمده  محور  دو  بر  گفتگوها  شد.  خواهد  عمیق تر 
اقتصادی.  مسایل  دیگری  و  امنیتی  موضوعات  یکی  بوده 
افغانستان یک  برای  هند  است،  آقای من موهن سنگ گفته 
شریک قابل اعتماد و با اعتباری خواهد بود. رییس جمهور 
وزیر  کریشنا  اس. ام.  آقای  و  هند  صدراعظم  با  کرزی 
خارجه هند، گفتگوهای سازنده داشت. رییس جمهور در 
این سفر، سخنرانی مهمی در مرکز اکادمیک پیرامون آینده 
افغانستان و جنوب آسیا، داشت. البته این دومین سفر ایشان 
در سال جاری به هند است، اما این بار سفر رییس جمهور 

در شرایط خاصی انجام می شود. اتهامات بر پاکستان از هر 
طرف، صورت می گیرد، امریکایی ها به شدت پاکستان را 
مقصر می دانند، شبکه ی استخبارات این کشور متهم است 
را، سازماندهی می کند.  افغانستان  در  انتحاری  که عملیات 
شبکه ی  می باشد.  آی اس آی  نظامی  بازوی  حقانی  گروه 
نیروهای  و  امریکا  علیه  را  نیابتی  پاکستان جنگ  جاسوسی 
بین المللی در افغانستان راه انداخته است. افغانستان، پاکستان 
شهادت  مسوول  را  آنها  و  داده  قرار  مالمتی  مورد  نیز  را 
سفر  پرتنش،  فضای  چنین  دریک  می داند.  ربانی  استاد 
رییس جمهور کرزی به هند انجام می شود. دو مساله برای 
پاکستان بسیار تلخ و ناگوار است؛ یکی پیمان استراتژیک 
هند،  نظامی  افسران  که  امنیتی  همکاری  دیگری  و  هند  با 
زجردهنده  موضوعات  دهند.  آموزش  را  افغانستان  پولیس 
امریکا،  کنار  در  افغانستان  که  است  این  پاکستان  برای 
تاریخی  رقیب  هند،  کشور  با  استراتژیک  پیمان  اروپا، 
پاکستان، امضا نماید. در سفر هند رییس جمهور کرزی و 
نیز  مقامات هند  با  امنیتی  هیات همراه شان در مورد مسایل 
از سوی  افغانستان  پولیس  تعلیم و آموزش  گفتگو کردند. 
نظامیان هند از عمده ترین دست آورد این دیدار گفته شده 
اقتصادی  موضوعات  نظامی،  امنیتی  مسایل  کنار  در  است. 
به  معادن  استخراج  عرصه های  در  هند  سرمایه گذاری  و 
مورد  نیز  افغانستان،  مرکز  در  معدن حاجی گگ  خصوص 
این  در  هندی  شرکت های  و  گرفت  قرار  گفتگو  و  بحث 
معادن سرمایه گذاری خواهد کرد. هند تا کنون بیش از دو 
میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. پارلمان جدید 
افغانستان توسط هند درغرب کابل منطقه داراالمان، ساخته 
می شود. هند در اعمار جاده ها و شاهراه های افغانستان و در 
زمینه های مخابرات و بهداشت، کمک های موثری کرده و 

در این رابطه قربانی نیز داشته است. 
کشور هند در اعمار بندهای آبی در والیات شرقی و غربی 
افغانستان نیز سرمایه گذاری کرده و قرار است این سدهای 
آبی را، اعمار نماید. برخی آگاهان براین باوراند که ممکن 
آموزش  در  هند  نقش  و  استراتژیک  پیمان  امضای  است 

پولیس افغانستان و توسعه روابط در این حد برای پاکستان 
غیرقابل  اقدامات  به  وادار  را  آنها  و  باشد  تحمل  غیرقابل 
شدت  به  نیز  هند  کشور  دیگر  جانب  از  نماید.  پیش بینی 
با رفتن امریکایی ها از افغانستان  نگران این مساله است که 
در سال 2014، تمام سرمایه گذاری شان در افغانستان دچار 
مخاطره شود، زیرا هندی ها نگران ظهور مجدد طالبان پس 
از ناپدید شدن امریکایی ها هستند. البته مردم افغانستان بیش 
از هر کشوری نگران این موضوع است. مقامات امریکایی 
این مساله را درک کرده اند لذا رایان کراکر سفیر امریکا در 
کابل گفته است که سال 2014 سال گم شدن و ناپدید شدن 
امریکا نیست. امریکا مطابق با شرایط امنیتی، عمل می کند. 
این سال منتقل  افغان در  نیروهای  به  امنیتی تماما  امور  البته 
می شود. اما پایگاهای امریکا مطابق با فیصله های یک جانبه و 
یا چندجانبه بین افغانستان و جامعه جهانی، برچیده نمی شود. 
هند با توجه به این مساله، عواقب اقدامات پس از سال 2014 
را، درنظر دارد. افغانستان نیز از سیاست های دوگانه پاکستان 
در  نو  تحول  یک  آغاز  ارگ  اجالس  و  آمده  تنگ  به 
سیاست خارجی افغانستان می تواند باشد. امضای پیمان های 
استراتژیک با امریکا، اروپا و کشور هند می تواند، طلیعه ی 
تحول و تغییر در دو سطح ملی و بین المللی باشد. تغییرات 
محتمل در سیاست خارجی افغانستان از هم اکنون، بازتاب 
مثبت خود را داشته است. فیصله های ارگ یک نوع وحدت 
رهبران  حکومتی،  مقامات  گذاشته،  نمایش  به  را  ملی 
دولت  جدید  موقف  از  مدنی،  جامعه  دولت،  اپوزیسیون 
با پشتوانه  استقبال کرده اند. رییس جمهور کرزی می تواند 
به  پاکستان  با  را  اطمینان خاطر، سیاست های گفتگو  و  ملی 
جای طالبان و امضای پیمان های استراتژیک را با کشورهای 
مورد نظر خود به پیش ببرد. اما آگاهان مسایل افغانستان در 
قضاوت شان چندان شتاب ندارند، زیرا افغانستان در گذشته، 
شرایط و زمینه های چنین بهره برداری ها را متعمدانه از دست 

داد و در سیاست خارجی خود، دچار چرخش شده است.

پیمان استراتژیک با دوست باعث رنجش برادر

ACKU



9سال پنجم   شماره مسلسل 1255    یک شنبه 17 میزان 1390

• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تيلفون: 0772501770	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: ابراهيم زمانی، تيلفون: 0774595283	
• جوزجان: فياض، تيلفون: 0705558510	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نويسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083 	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: سيد مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• هماهنگی واليات: ميرمحمدصديق ذليق 0778470061	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: وحيداهلل آرين 0779262458   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ مصطفی سروری- احمدضيا - خيبر رحيمي	

8

www.8am.af :وب سايت

0777625262

افغانستان ... 
ادامه از صفحه 1

نشد،  شنيده  که  فرياد هايی  جنگ،  اين  در  اما 
می زدند  داد  پيهم  که  بود  افغانستان  مردم  فرياد 
معنوی  و  مالی  حمايت های  سرچشمه های  که 
افغانستان  مرز های  آن سوی  در  القاعده  و  طالبان 
است. دولت و مردم افغانستان نشانه هايی از دست 
داشتن سازمان های استخباراتی کشور های ديگر 
برای تداوم تنش ها در افغانستان به دست جامعه ی 
به جايی  راهی  فرياد ها  اين  اما  جهانی می دادند، 
باز نمی کرد. نتيجه ی اين بی توجهی همان شد که 
دولت امريکا درگير يکی از جنگ های پرهزينه 
که به طوالنی ترين جنگ آن کشور در بيرون از 

مرزهايش مبدل شد، گرديد. 
پيش  مدت ها  را  جنگ  اين  می توانست  امريکا 
بردن  ميان  از  بر  اگر  برساند  پايان  به  اين  از 
پاکستان  مرزی  مناطق  در  تروريزم  ريشه های 
ارتش  و  استخباراتی  سازمان  حمايت  از  که 
پاکستان برخوردار بودند، تمرکز می کرد. امريکا 
می توانست پيش از اين از هزينه های اين جنگ 
ديگر  پی  يکی  را  سفيد  چک های  اگر  بکاهد 
که  را  پاکستان  و  نمی سپرد  پاکستان  جانب  به 
حامی  است،  جهان  و  منطقه  در  تروريزم  حامی 
امريکا  نمی پنداشت.  تروريزم  با  جنگ  در  خود 
می توانست پيش از اين جلو از دست رفتن جان 
از  اگر  بگيرد  افغانستان  جنگ  در  را  سربازانش 
همان اول بر صداقت گفته های مقامات پاکستانی 

شک می کرد.
کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر شبکه ی القاعده 
در پاکستان، بازداشت طراح حمالت تروريستی 
رابطه ی  پاکستان،  در  اندونيزيا  بالی  جزيره ی 
شبکه ی  مانند  تروريستی  شبکه های  تنگاتنگ 
و  استخباراتی  سازمان های  با  طالبان  و  حقانی 
مختلف  شبکه های  حضور  پاکستان،  امنيتی 
داشتن  ريشه  پاکستان،  خاک  در  هراس افگن 
و  نيويارک  تايمز  ميدان  در  تروريستی  حمالت 
همه  و  همه  پاکستان،  خاک  در  هند  بمبی  شهر 
برای مبارزه  پيام را می رساند که اگر جهان  اين 
در  را  گام  اين  بايد  می دارد،  بر  گام  تروريزم  با 

خاک پاکستان بردارد.
زياد  نيز  افغانستان  برای  جنگ  اين  پيامد های 
کرزی  جمهور  رييس  است.  نبوده  دلگرم کننده 
ناتوانی  از  بی بی سی،  با  اظهاراتش  آخرين  در 
امنيت  تامين  برای  بين المللی  نيروهای  و  دولتش 
در افغانستان نوميدی اش را ابراز کرد. دموکراسی 
امريکا در  نبرد  نيز که در پی آغاز  افغانستان  در 
افغانستان پا گرفت، در طی يک دهه با بازی های 
گوناگونی درگير شد و حکومتی که  با حمايت 
در  حکومت  فاسدترين  به  خاست،  پا  به  امريکا 

تاريخ اين کشور مبدل گشت.
اکنون، در دهمين سالگرد جنگ امريکا بر ضد 
امريکا  برای دولت  افغانستان، آنچه  تروريزم در 
ميان  به  جنگ  اين  از  را  مطلوب  نتايج  می تواند 
تحريم های  و  جهانی  فشار های  افزايش  بياورد، 
تا به اين وسيله  مختلف بر دولت پاکستان است 
قبال  در  را  پاکستان  دولت  استراتژی های  بتواند 
و  بسازد  متاثر  تروريزم  از  کشور  اين  حمايت 
عنوان  به  هراس افگنی  از  استفاده  از  را  پاکستان 

ابزار سياست خارجی، باز دارد. 

در  و  ماه  هشت  از  پس  کروبی  مهدی 
سوی  از  زده  سر  صورت  به  تولدش  شب 
حسين  محمد  فرزندش  منزل  به  ماموران 
کروبی برده شده و فرزندش در فيس بوک 
حال  و  روحيه  از  »خيلی  پدرش  که  نوشته 
شده  الغر  کمی  البته  و  برخوردار  خوبی 
بود.« محمد حسين کروبی يکی از فرزندان 
آقای  که  عکسی  چاپ  با  کروبی  مهدی 
نشان  خانواده  اعضای  ميان  در  را  کروبی 
نوشته  خود  فيس بوک  صفحه  در  می دهد 
و  پدرم  تولد  مناسبت  به  گذشته  »شب  که 
مادرم  همراه  به  دانشگاه،  به  دخترم  ورود 
بوديم که هنگام  مهمانی گرفته  برادرانم  و 
و  آمد  در  صدا  به  منزل  زنگ  شام  صرف 
آقای  گفت  آيفون  سوی  آن  از  ماموری 

کروبی را آورديم.«
بنابر اين نوشته که در سايت های خبری نيز 
شش  همراه  به  کروبی  آقای  شده،  چاپ 
فرزندش  و  شده  منزل  وارد  امنيتی  مامور 
می گويد که »باور کردنی نبود و خوشحال 

شديم که پدر را سرزده آورده بودند.«
الغر  علت  باره  در  کروبی  آقای  فرزند 

»قدم  که  نوشته  وی  قول  از  پدرش  شدن 
زدن های پياپی بيش از دو ساعت در همان 
وی  چون  است  شده  آن  باعث  آپارتمان« 

»از کتاب و روزنامه محروم« است.
ماموران  با  که  نوشته  کروبی  آقای  فرزند 
دادن  قرار  اختيار  در  خصوص  در  امنيتی 
»اما  کرده  صحبت  کتاب  و  روزنامه 
اجازه  مسووالن  بايد  گفتند  )ماموران( 

دهند.«
شرکت  نامزدهای  از  که  کروبی  آقای 

دهمين  برانگيز  بحث  انتخابات  در  کننده 
ماه حوت  از  بود،  رياست جمهوری  دوره 
برده  سر  به  خانگی  حصر  در  گذشته  سال 

است.
سال  حوت  ماه  اوايل  از  کروبی  مهدی 
تحت  خود  مسکونی  آپارتمان  در  گذشته 
گفته  بنابر  و  داشت  قرار  خانگی  حصر 
حضور  دليل  به  کروبی  آقای  خانواده 
ماموران در مجتمع و ايجاد مزاحمت برای 
همسايگان، آقای کروبی از ماموران امنيتی 

خواسته بود تا او را به مکان ديگری منتقل 
کنند.

جاری،  سال  رمضان  ماه  اول  از  نتيجه،  در 
انتقال  کوچکی  آپارتمان  به  کروبی  آقای 
اين  در  امنيتی  ماموران  با  همراه  و  يافت 

محل در حبس خانگی بوده است.
هدف  بارها  کروبی  قبلی  سکونت  محل 
حمله هواداران حکومت جمهوری اسالمی 

قرار گرفته است.
او  بودند  خواسته  کروبی  آقای  خانواده 
جماران  منطقه  در  خانوادگی  خانه  به 
اين  امنيتی  ماموران  اما  شود،  منتقل  تهران 

درخواست را قبول نکردند.
»مسووالن  که  می گويد  او  فرزند  اکنون 
جديد امنيتی که به تازگی منصوب و پدرم 
به اينها تحويل داده شده است، قول دادند 
که وضعيت پدرم بهتر شود و طی ده روز 
منزلی در منطقه شميران  به  ايشان را  آينده 

منتقل کنند.« 
داده اند  قول  امنيتی  ماموران  وی،  گفته  به 
به  خانواده  اعضای  يک بار  »هفته ای  که 

صورت چرخشی با پدر مالقات کنند.«

روسيه،  جمهور  رييس  مدودف،  دميتری 
و  اصالحات  جز  راهی  اسد  بشار  که  گفته 
يا کناره گيری از قدرت پيش رو ندارد. وی 
با اين حال تاکيد کرده است که مسکو در 
مقابل فشارهای خارجی برای برکناری بشار 

اسد از قدرت مقاومت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سه روز پس 
حکومت  عليه  تحريمی  قطعنامه  وتوی  از 
شورای  در  چين  و  روسيه  توسط  اسد  بشار 
مدودف  دميتری  متحد،  مل  سازمان  امنيت 
امريکا  اندازه  به  نيز  روسيه  است،  گفته 
پايان  خواهان  اروپايی  کشورهای  و 

خشونت ها عليه معترضان در سوريه است.
وی در يک برنامه تلويزيونی اظهار داشت: 
خواهان  کشورها  ديگر  اندازه  به   »روسيه 
و  است  سوريه  در  خونريزی ها  توقف 
اصالحات  می خواهد  سوريه  رهبری  از 

ضروری را انجام دهد.«
رهبر  »چنانچه  افزود:  روسيه  جمهور  رييس 
را  اصالحاتی  چنين  که  نباشد  قادر  سوريه 
اين  اما  برود.  کنار  می بايست  کند،  محقق 
سوريه  رهبری  و  مردم  که  است  مساله ای 
سازمان  نه  بگيرند،  تصميم  آن  باره  در  بايد 
يا کشورهای  ناتو،  پيمان آتالنتيک شمالی، 

اروپايی.«
چين و روسيه، دو عضو دايم شورای امنيت 
سيزدهم  شنبه  سه  روز  متحد،  ملل  سازمان 
عليه  تحريمی  قطعنامه  پيش نويس  به  ميزان 
دادند.  مخالف  رای  اسد  بشار  حکومت 
و  امريکا  شديد  انتقاد  روسيه  رويکرد  اين 

کشورهای اروپايی را در پی داشت.

اپوزيسيون  نيروهای  از  برخی  پيشتر  روسيه 
»تروريست ها«  با  ارتباط  به  را  سوريه  در 

متهم کرده بود.
تصميم  می گويد،  روسيه  جمهور  رييس 
امنيت  شورای  قطعنامه  وتوی  برای  اخير 
و  رويکرد  از  متاثر  متحد  ملل  سازمان 
اقدامات ناتو در ليبيا است.  وی اضافه کرده 
هنگامی  جاری  سال  مارچ  ماه  در  است، 
در  قذافی  معمر  حکومت  عليه  قطعنامه  که 
مخالف  مسکو  شد،  مطرح  امنيت  شورای 

آن بود ولی از وتوی آن خودداری کرد.
سرنگونی  درجريان  ناتو  اقدامات  از  روسيه 
قطعنامه  می گويد،  کرده  انتقاد  قذافی  معمر 
شورای امنيت عليه حکومت معمر قذافی و 
در خصوص محافظت از غيرنظاميان در ليبيا 

بود، اما مورد سواستفاده ناتو قرار گرفت.
هشدار  روسيه  جمهور  رييس  حال،  اين  با 
تالش های  با  مخالفت  به  مسکو  که  داد 
ادامه  حکومت ها  سرنگونی  برای  غرب 

خواهد داد.
همچنان  »روسيه  گفت:  مدودف  دميتری 
گرفتن  مشروعيت   برای  تالش ها  مقابل  در 
شورای  جانبه  يک  تحريم های  طريق  از 
امنيت با هدف سرنگونی رژيم های مختلف 

خواهد ايستاد.«
ملل  »سازمان  کرد:  اضافه  مدودف  دميتری 
نيامده  وجود  به  هدف  چنين  برای  متحد 
کرد:  تاکيد  روسيه  جمهور  رييس  است.« 
»در اصل، متن پيشنهادی، متنی بود که يک 

بار ديگر اجازه استفاده از زور را می داد.«

الجزايری  زن  يک 
که  آن  از  پس 
تخليه  به  مجبور 
خود  شد،  خانه اش 
ساله اش  سه  پسر  و 

را به آتش کشيد.
اين  گفته  پوليس 
جان  ساله   35 زن 
دست  از  را  خود 
که  پسرش  اما  داده 

به شدت سوخته، زنده مانده است.
رسانه های محلی الجزاير گفته اند که اين 
زن مطلقه و مادر دو فرزند، بيکار بود و 

مجبور شده بود خانه اش را تخليه کند.
اين زن ساکن شهر هران در شمال غربی 
و در سواحل مديترانه، خانه اش را بدون 

داشتن اسناد قانونی کافی خريده بود.
دالر  هزار   28 مبلغ  به  را  خانه  اين  او 
او  معلوم شد که  هنگامی  اما  بود  خريده 
دهد  پس  اصلی  به صاحبان  را  خانه  بايد 

دست به اين اقدام زد.
چند  نوجوان  يک  همچنين  شهر  اين  در 
امتحانات  در  که  آن  از  پس  پيش،  روز 
کشيد.  آتش  به  را  خود  شد،  رد  مکتب 

وضعيت او وخيم گزارش شده است.
آتش  حادثه  يادآور  زن  اين  زدن  آتش 
زدن فروشنده جاده ای در تونس در سال 
قيام های  بروز  به  منجر  که  است  گذشته 

مردمی در جهان عرب شد.

مورد  چند  در  امسال  نيز  الجزاير  در 
و  مصر  تظاهرات  از  الهام  با  تظاهراتی 
به  را  آن  دولت  اما  شد  برگزار  تونس 

شدت سرکوب کرد.
به  واکنش  در  ابتدا  در  الجزاير  دولت 
به  اعتراض  در  عمدتا  که  ناآرامی ها 
افزايش قيمت اقالم خوراکی بود، قيمت 
اين مواد را کاهش داد و سپس وضعيت 
اين  بر  سال   19 حدود  که  را  فوق العاده 

کشور حاکم بوده، لغو کرد.
از  الجزاير  دولت  که  می گويند  منتقدان 
سرکوب  برای  فوق العاده  وضعيت  قانون 

مخالفان استفاده کرده است.
الجزاير  داخلی  جنگ  از  پس  قانون  اين 
در سال 1992 وضع شد و با وجود خاتمه 
اجرا  به  همچنان  سال ها  برای  درگيری ها 

درآمد.
زيادی  تالش  الجزايری  مقام های 
عمومی  شورش های  از  مانع  تا  کرده اند 
مشابه تونس و مصر در اين کشور شوند.

کروبی يک ساعت اجازه يافت با خانواده اش ديدار کند

روسیه: 
بشار اسد دست به اصالحات بزند يا کنار برود 

يک زن الجزايری خود و پسرش را آتش زد
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